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Introduktion: Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och utgör den vanligaste dödsorsaken hos män till 
följd av cancer. Att leva med prostatacancer påverkar patienter psykiskt och fysiskt samtidigt som det även påverkar deras 
närstående. Detta leder till livsstilsförändringar för de närstående, varpå sjukvården har ett ansvar att uppmärksamma och 
stötta dem.  
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa närståendes upplevelser när någon i deras närhet lever med 
prostatacancer. 
Metod: Arbetet följer de nio steg som tydliggörs i Polit och Beck´s (2017) mall för utförande av en litteraturstudie. 
Databassökningen utfördes i databaserna Cinahl och PsycINFO. Litteraturstudien grundar sig på 15 vetenskapliga artiklar 
som granskades med hjälp av Polit och Becks granskningsmallar för kvantitativa och kvalitativa studier, samt 
analyserades deduktivt. Resultatet utgörs av 8 kvalitativa studier, 6 kvantitativa studier och en med mixad metod.  
Resultat: Närståendes livssituation förändras när en man diagnostiseras med prostatacancer. Resultatet delades in i fem 
kategorier: En känsla av okunskap, Upplevelser av psykisk ohälsa, Avsaknad av intimt samliv, Känsla av isolation och 
ensamhet samt Ökat ansvarstagande 
Slutsats: Resultatet visar att en avsaknad av delaktighet och information hos närstående till män med prostatacancer 
påverkar deras livssituation negativt. Det är vanligt förekommande att närstående upplever en känsla av okunskap och 
förändringar i tillvaron relaterat till den nya situation som uppstått i samband med prostatacancer. Närstående bör i någon 
form involveras i omvårdnaden till en man med prostatacancer för att deras hälsa inte ska påverkas negativt.  
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Introduktion 

När en man diagnostiserats med prostatacancer innebär det en stor förändring i dennes liv. De 
närstående till den sjukdomsdrabbade mannen kan hamna i glömska av sjukvården varpå 
deras frågor om diagnosen inte uppmärksammas (Socialstyrelsen 2014). Andelen människor 
som insjuknar i någon form av cancer ökar samtidigt som andelen dödsfall sjunker långsamt. 
Enligt socialstyrelsens statistik är prostatacancer den vanligaste cancerformen i Sverige, och 
utgör den vanligaste dödsorsaken relaterat till cancer hos män. Statistiken visade att 10500 
nya fall dokumenterats varav cirka 2300 avled under året 2016 (Socialstyrelsen 2017). Att få 
ett sjukdomsbesked som cancer påverkar patienten psykiskt och fysikt där självmordstankar 
är vanligt förekommande. Närstående genomgår tillsammans med patienten en krissituation 
till följd av de existentiella och sociala komplikationer cancern medför (Andrén 2017). 

Bakgrund 

Prostatacancer 

Cancer uppstår när celler delar sig okontrollerat och invaderar närliggande vävnader eller 
organ. Metastasering kan uppstå vilket innebär att cancerceller sprids till avlägsna organ där 
sedan dottersvulster bildas. Vissa cancerformer kan förebyggas genom förändrade 
levnadsvanor som att exempelvis avstå rökning, motionera regelbundet och tillämpa en 
allsidig kost (World Health Organisation 2015). Vid prostatacancer sker oftast en tillväxt av 
en elakartad tumör i prostatakörtelns yttre delar (Dam et al. 2015). Vanliga symtom är svag 
urinstråle, blod i urinen samt efterdropp. Senare i sjukdomsförloppet kan skelettsmärtor och 
neurologiska symtom uppstå, vilket indikerar att cancern spridit sig i kroppen (Andrén 2017). 
Sjukdomen är åldersrelaterad och drabbar mestadels män i åldersgruppen 70 år och uppåt men 
kan även uppstå i tidigare ålder (Agarwal et al. 2008). Risken för att utveckla prostatacancer 
ökar om fadern i familjen fått diagnosen innan 65 års ålder. Hos de män vars fader 
diagnostiserats med prostatacancer efter 75 års ålder var risken att utveckla prostatacancer 
lägre (Bratt et al. 2016).  

Diagnostik 

Tillgängliga screeningmetoder för att diagnostisera prostatacancer är mätning av proteinet 
Prostataspecifikt antigen (PSA) som görs via blodprov. Halten PSA kan vara förhöjda vid 
både benign prostatahyperplasi och malign prostatacancer. Benign prostatahyperplasi innebär 
en godartad förstoring av prostatan och klassificeras inte som cancer. Malign prostatacancer 
innebär att cancern spridit sig till omkringliggande vävnader eller organ. Andra 
undersökningsmetoder är rektal palpation av prostatakörteln som sker via ändtarmen av en 
läkare. Ultraljudsundersökningar av prostatakörteln kan utföras via ändtarmen där 
vävnadsprover i form av biopsier samlas in via finnålspunktion för vidare utredning. 
Ultraljudsundersökning kan även utföras via urinröret där mellannålsbiopsier tas för att 
upptäcka förändringar och avgöra cancerns malignitetsgrad i prostatakörteln (Budäus et al. 
2008). 

Behandling 

Det finns olika behandlingsalternativ vid prostatacancer som avgörs av halten PSA i blodprov 
och prostatacancerns spridning. Ålder och symtom från urinvägar som tömningssvårigheter 
beaktas vid val av behandling. Tidigt i förloppet observeras och följs prostatacancerns 



5 
 

utveckling med aktiv monitorering eftersom att cancern inte alltid är nödvändig att behandla. 
Aktiv monitorering innebär att regelbundna mätningar av PSA eller ultraljudsundersökningar 
utförs, där behandling endast startar vid indikation till svår cancer. Prostatektomi är ett 
kirurgiskt ingrepp som innebär att delar av eller hela prostatakörteln avlägsnas. 
Strålbehandling kan även tillämpas för att begränsa cancerns utbredning (Keyes et al. 2013). 
Hormonbehandling används för att begränsa produktion av testosteron som i sin tur hämmar 
prostatakörtelns tillväxt. Hormonbehandling kan användas i både palliativt och kurativt syfte 
(Elliot 2010). 

Komplikationer 

Det finns olika komplikationer som kan uppstå vid behandling av prostatacancer som varierar 
utifrån de olika behandlingsformerna. Vid strålbehandling kan komplikationer som anemi, 
diarré och trötthetssymtom uppstå. Detta påverkar mannens fysiska kapacitet i det vardagliga 
livet, vilket kan resultera i minskad arbetsförmåga. Impotens och inkontinens är vanliga 
biverkningar efter strålbehandling och prostatektomi. Komplikationer efter en prostatektomi 
samt hormonbehandling kan vara erektil dysfunktion och minskad sexlust som ett direkt 
resultat av lägre nivåer testosteron. Dessa komplikationer kan orsaka en känsla av 
nedstämdhet hos mannen som i värsta fall kan utvecklas till ett depressionstillstånd.  
Diagnosen och medförande problematik innebär för de flesta en stor förändring i det dagliga 
livet (Andrén 2017). Dessa komplikationer förändrar även närståendes livssituation vilket ofta 
resulterar i en krisreaktion som varierar och beror på sjukdomens symtombild (Andrén 2017). 

Närstående vid prostatacancer 

I den här studien innefattar närstående: partner, föräldrar, nära vänner, mor och farföräldrar, 
vuxna barn över 18 år gamla och barnbarn samt syskon. Enligt socialstyrelsen och ICN kan 
närstående innefatta en person som den berörda anser ha en nära relation till (Socialstyrelsen 
2018., Willman 2014., Andrén 2017). Att diagnostiseras med någon form av cancer innebär 
en stor förändring i livssituationen för patienten såväl som närstående. Nära partners till män 
med prostatacancer påverkas på samma sätt av diagnosen. Normala krisreaktioner som kan 
uppstå hos närstående är oro och svår ångest (Illigwort et al. 2010). Enligt nationellt 
vårdprogram för prostatacancer bör närstående till patienten närvara vid diagnosbeskedet och 
vara delaktiga under hela sjukdomsförloppet. Detta för att kunna besvara eventuella frågor 
som uppstått och för att tillgodose information som patienten kan ha missuppfattat (Andrén 
2017).  

Sjuksköterskans ansvar till närstående 

International council of nursing (ICN), redogör etiska riktlinjer för sjuksköterskor att tillämpa 
i det mellanmänskliga mötet mellan patient, närstående och sjuksköterska. Ansvaret riktar sig 
till dem i behov av vård. Sjuksköterskan har ett ansvar att se över samarbetet mellan patient, 
dess familj och allmänheten individanpassas (Willman 2014). Patienten tillsammans med dess 
närstående bör efter diagnosbeskedet erbjudas kontakt med en kontaktsjuksköterska som kan 
ge stödsamtal eller bistå med information. Vid behov av ytterligare psykosocialt stöd ska 
kontaktsjuksköterskan skriva en remiss eller vägleda närstående till en kurator, psykolog eller 
patientföreningar (Andrén 2017). Stödet som erbjuds till närstående kan påverka hur patienten 
hanterar sin sjukdom. Det är viktigt att närstående erbjuds information samt kunskap om  
behandlingsalternativ, sjukdomstillståndet och dess förlopp. Närstående har ett eget ansvar att 
söka stöd om de är i behov av ytterligare stöd (Eckerdal 2018). Personcentrerad vård innebär 
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enligt kompetensbeskrivning från Svensk sjuksköterskeförening (SSF) att patient och dess 
närstående ses som unika individer med enskilda behov, där deras personliga åsikter värderas. 
En tillitsfull omvårdnadsrelation bör eftersträvas mellan sjuksköterska, patient och dess 
närstående. Detta utgör en betydelsefull del i omvårdnadsprocessen. Patienten och dess 
närstående ska integreras i omvårdnadsplanering för att främja en omvårdnadsrelation som 
bygger på empati. Sjuksköterskan ansvarar för att utbilda patienter och närstående inom 
egenvård, samt förstärka deras inverkan och delaktighet i omvårdnaden. Det är viktigt att 
skapa en dialog med patient och närstående för att verka hälsofrämjande (SSF 2017., Andrén 
2017). Socialtjänstlagen (2018:1369) säger att närstående som vårdar en anhörig med 
långvarig sjukdom eller annan funktionsnedsättning har rätt till stöd från Socialnämnden. 
Stödet kan innebära att närstående får stöttning med insatser så som information om 
sjukdomstillståndet, utbildning eller avlastning. Patientens närstående ska enligt patientlagen 
(2014:821) ges tillfälle att medverka vid planering av omvårdnaden. 
 
Omvårdnadsteoretikern Jean Watson utvecklade en omvårdnadsteori där hon menade att 
syftet med omvårdnad är att skapa en känsla av harmoni mellan kropp och själ. Watson ser 
människan som en holistisk enhet mellan kropp, sinne och själ. Konsensusbegreppen 
människa, omgivning, hälsa och omvårdnad inkluderar närstående som en viktig komponent i 
den hälsofrämjande omvårdnaden. Sjuksköterskan utvecklar tillsammans med patienten och 
de berörda parterna i omvårdnaden en gemensam omvårdnadsrelation. Närstående ingår som 
en viktig komponent i patientens omgivning. Det är sjuksköterskans uppgift att ansvara och 
utveckla omgivningen till en hälsosam vårdande miljö. Watson beskriver begreppet hälsa som 
en enighet mellan kropp, sinne och själ där harmoni mellan patienten, närstående och andra 
parter skapas. Omvårdnad ses som en konstform mellan berörda parter där målet är att främja 
tillväxt och mening i de inblandades tillvaro (Watson 2012). 

Problemformulering 

Symtom från prostatacancer och biverkningar av behandlingen påverkar mannen psykiskt och 
fysiskt. Närståendes livssituation kan komma att förändras vilket är viktigt att ta hänsyn till. 
Stöd erbjuds till patient och närstående vid diagnostillfället och varierar utifrån patientens 
behov. Om närstående är i behov av ytterligare stöttningsåtgärder så ligger ansvaret på de 
närstående själva att söka stöd och hjälp av sjukvården. Detta medför att sjuksköterskan måste 
känna till de upplevelser och erfarenheter närstående kan gå igenom i samband med 
prostatacancer, som därmed kan utgöra en vägledning för sjuksköterskor vid val av stödjande 
åtgärder. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa närståendes upplevelser när någon i deras närhet 
lever med prostatacancer. 

Metod 

En litteraturstudie har utförts på ett systematisk sätt, vilket innebär en kritisk sammanfattning 
av tillgänglig forskning inom valt ämnesområde. Ett syfte formulerades, därefter utfördes 
datainsamling av den information som ansågs vara relevant för studien. Sedan analyserades 
och tolkades innehållet. Efter tolkning av information utformades ett skriftligt resultat (Polit 
& Beck 2017). 
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Figur 1. Polit & Becks tillvägagångsätt i nio steg vid litteraturstudie som är fritt översatt (Polit & Beck 2017) 
 
Litteratursökning 
I litteratursökningens första steg fastställdes ett syfte. I det andra steget valdes sökord och 
databaserna Cinahl och PsycINFO. Cinahl är en databas med inriktning inom ämnet 
omvårdnad som inkluderar både avhandlingar och böcker. PsycINFO är en databas som är 
lämplig om syftet med studien anser svara på psykologiska tillstånd och känslor (Polit & Beck 
2017). I Cinahl användes Major Headings och i PsycINFO användes Thesaurus-termer. 
Sökorden valdes efter litteraturststudiens syfte. Aktuella sökord var Prostatic neoplasms, 
Family, Nuclear family, Adult children, Extended family, Spouse och Partner. I Cinahl söktes 
Partner i fritext eftersom det inte fanns som Major Heading. I PsycINFO söktes Prostatic 
Neoplasm, Adult children och Partner i fritext, på grund av att de inte fanns som Thesaurus-
termer. 
 
Inklusionskriterier: Artiklarnas publiceringsdatum var mellan januari 2009 t.o.m September 
2018. Artiklarna var skrivna på svenska, norska eller engelska. Artiklarna var Peer reviewed 
vilket innebar att de granskats opartiskt av andra forskare (Polit & Beck 2017). Deltagarna i 
de inkluderade studierna var över 18 år.  
Exklusionskriterier: Artiklar med fokus på enbart patientens upplevelser exkluderades. 
Översiktsartiklar exkluderades. 
 
I steg tre utfördes två databassökningar med valda sökord och en kombination av sökorden 
(se tabell 1 & 2). Valda sökord söktes enskilt för att sedan kombineras i nya sökningar där 
booelska operatörerna "AND" och "OR" användes mellan sökorden för att få ett adekvat 
sökresultat (Polit & Beck 2017). Prostatic neoplasms kombinerades med något av de andra 
sökorden enligt tabell 1 och 2. Hänsyn till inklusions- och exklusionskriterier vidtogs vid 
databssökningarna för att öka antalet relevanta artiklar. Artiklar i litteraturstudien har 
granskats manuellt. Dubbletter mellan databaserna redovisas med upphöjd ”D” inom parantes.  
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Databassökning Cinahl Tabell 1. [2018-11-03] 
Cinahl 
 

Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Prostatic Neoplasms (MH) 14974    

S2 Family (MH) 18068    

S3 Extended Family (MH) 962    

S4 Nuclear family (MH) 323    

S5 Adult children (MH) 1272    

S6 Spouses (MH) 4372    

S7 Partner 28471    

S8 S1 AND S2 34    

S9 S1 AND S3 3    

S10 S1 AND S6 101    

S11 S1 AND (S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR 
S6 OR S7) 

253 30 19 13 

Totalt  30  19  13 

S= Sökning 
Databassökning PsycINFO Tabell 2. [2018-11-03] 
PsycINFO 
 

Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Prostatic Neoplasms  1000    

S2 Family (Thesaurus) 21206    

S3 Extended family (Thesaurus) 75    

S4 Nuclear family (Thesaurus) 292    

S5 Adult children 69324    

S6 Spouses (Thesaurus) 3294    

S7 Partner  36113    

S8 S1 AND S2 18    

S9 S1 AND S3 0    

S10 S1 AND S6 70    
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S11 S1 AND (S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 
OR S7) 

113 22(15D) 13(9D) 6(4D) 

Totalt 7 4 2 
D= Dubblett,  
S= Sökning 

Urval 

Urval 1 

I steg fyra valdes artiklarna efter litteraturstudiens syfte, vilket uppnåddes genom att läsa 
artiklarnas titel och abstrakt. Totalt granskades 366 artiklar. Under urval 1 var antalet 
relevanta artiklar för litteraturstudien 52 stycken, varav 15 av dem var dubbletter. De totala 
antalet relevanta artiklar efter uval 1 resulterade i 37 stycken. Hänsyn till både exklusion samt 
inklusionskriterier har erhållits vid selektering av artiklar.  

Urval 2 

I steg fem granskades artiklarna vidare från urval 1 genom att kritiskt granska de 37 
artiklarnas syfte, metod och resultat. Artiklar med fokus kring enbart patientens upplevelser 
exkluderades vid urval 2, eftersom de inte svarade på litteraturstudiens syfte. Urval 2 
resulterade i totalt 32 artiklar, varpå 9 av dem var dubbletter. Urval 2 utgjordes därför av totalt 
23 unika artiklar. 

Urval 3 

Under steg sex utfördes en sammanställning av de 23 artiklarnas innehåll från urval 2. I steg 
sju användes: Guide to an overall critique of a Qualitative Research Report & Guide to an 
overall critique of a Quantitative Research Report (Polit & Beck 2017) som 
granskningsverktyg. Valda granskningsmallar är till för att belysa styrkor och svagheter i 
artiklarnas syfte, metod och resultat vilket kan påverka artiklarnas trovärdighet. Författarna 
kontrollerade att artiklarna svarade på syftet i resultatet, samt att metoden var relevant och 
tydligjorde forskningens tillvägagångssätt. Sedan studerades artiklarna ytterligare för att 
identifiera de teman och mönster som var relevanta för syftet. Urval 3 resulterade i 19 artiklar, 
där 4 av dem var dubbletter. När granskningen och urvalen var färdiga resulterade antalet 
artiklar i 15 stycken som utgjorde litteratustudiens resultat. Artiklarna redovisades enligt 
artikelmatris (se Bilaga 1).  

Databearbetning och dataanalys 

Steg åtta innebar en databearbetning av de 15 artiklarna från urval 3. Texten bearbetades för 
att sedan identifiera och strukturera de teman som uppträtt ur resultatet (Polit & Beck 2017). 
Artiklarna granskades och tolkades först individuellt och sedan tillsammans. Vid den 
individuella granskningen markerades den text som ansågs vara relevant med gul markering. 
Kommentarsfunktionen i adobereader användes för att skriva kommentarer om textens 
innehåll för att enklare statuera teman. Efter det utfördes en jämförelse mellan författarnas 
individuella granskning. Vid jämförelsen framkom inga väsentliga skillnader vad gällde 
relevant data. Därefter lades det en kopia av artikeln in i olika folders som skapades i 
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Microsoft Windows med benämning efter de teman som var återkommande, och innebar en 
förändring eller påverkan i närståendes livssituation. De olika temana övergick således till 
kategorier. Totalt skapades fem folders med benämning efter de kategorier som 
litteraturstudiens resultat utgörs av. 
I steg nio framställdes en sammanfattning av resultaten i artiklarna som redovisades enligt de 
fem kategorier som uppkom (Polit & Beck 2017).  

Forskningsetiska överväganden 

Författarna har strävat efter att upprätthålla en opartisk inställning till ämnet i fråga, vilket 
främjar en öppen tolkning av det verkliga resultatet. Detta eftersom resultatet inte ska formas 
efter egna värderingar. En noggran kontroll av studiernas förtroende har utförts, genom att 
säkerställa att plagiat eller falsifisering inte har förekommit eftersom att det påverkar 
forskningens trovärdighet (Polit & Beck 2017). Artiklarna i litteraturstudien hade fått 
godkännande av en etisk kommité innan de publicerats eller tagit ställning vad gäller etiska 
överväganden som sedan redovisats (Forsberg & Wengström 2016).  Citat har skrivits på dess 
originalspråk för att undvika tolkning som annars kan uppstå vid översättning. Polit och 
Beck´s (2017) granskningsmallar för kvantitativa respektive kvalitativa studier har använts 
genomgående i litteraturstudien för att säkerställa studiernas kvalitet. 

Resultat 

Litteraturstudiens syfte var att identifiera närståendes upplevelser och erfarenheter när någon i 
deras närhet diagnostiserats med prostatacancer. Resultatet utgörs av 15 vetenskapliga 
artiklar. Av de 15 artiklarna var 6 artiklar kvantitativa, 1 mixad metod och 8 kvalitativa, se 
matris bilaga 1. Artiklarnas (n=15) ursprungsländer var USA (n=9), Storbrittanien (n=1), 
Australien (n=3) och Danmark (n=2). Att närståendes livssituation förändras när en patient 
diagnostiseras med prostatacancer var ett kontinuerligt ledmotiv i artikelgranskningen. 
Resultatet visar sig i fem kategorier: En känsla av okunskap, Upplevelser av psykisk ohälsa, 
Avsaknad av intimt samliv, Känslan av isolation och ensamhet samt Ökat ansvarstagande.  

En känsla av okunskap 

Närstående upplevde en känsla av okunskap relaterat till brist på information (O’Brien & 
Steele 2017., Carter et al. 2010., Pinks et al. 2018., Mitschke 2009., Rossen et al. 2016). I 
O’Brien & Steele (2017) framgår det att fruar som agerar vårdgivare åt sin make med 
prostatacancer upplever ett behov av att få mer kunskap inom ämnet. En av deltagarna i 
studien menade att läkarna borde förmedla mer information om vad det innebär att vårda sin 
partner efter en omfattande operation. En annan deltagare uttryckte sig ”It was difficult 
because I did not have medical knowledge to care for him after surgery” (O’Brien & Steele 
2017). Flertalet partner i studien konstaterade att det är brist på information ifrån sjukvårdens 
håll, eller att de inte har den kunskap som de känner sig bekväma med (O’Brien & Steele 
2017., Rossen et al. 2016). Familjemedlemmar till patienter med prostatacancer saknade 
kunskap och information gällande behandlingsalternativ, dess komplikationer och 
biverkningar samt vilket stöd som finns tillgängligt (Carter et al. 2010).  

From where I’m sitting, it’s just a lack of information. A lack of what’s available out there. So unless you 
specifically ask, you don’t find out. Sometimes you just don’t know what question to ask because you 
don’t know what’s out there (Carter et al. 2010). 

Flera av fruarna angav att läkarna utgjorde den primära källan till information. Problemet var 
att informationen som gavs vid läkarsamtal var överväldigande och svår att förstå, vilket gav 
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en känsla av okunskap. En del av fruarna meddelade att de har andra frågor än vad deras sjuka 
makar har och de vågar inte ställa frågorna under ett läkarsamtal då de inte vill uppröra 
makarna. Det resulterade i att informationsbehovet inte tillmötesgick de närstående. Yngre 
närstående använde sig av internet som informationskälla. Konsekvensen av detta var att 
informationen blev överväldigande varpå många slutade använda sig av det (Carter et al. 
2010). Många kvinnor uttryckte en känsla av frustration kopplat till bristande information, 
speciellt i början av sjukdomsskedet eftersom de då ansåg att de var i störst behov. Närstående 
förmedlade vikten av stödjande samtal innan behandling för att få kunskap om sjukdomens 
inverkan i deras livssituation (Pinks et al. 2018). 

Upplevelser av psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa förekommer i någon form hos flera närstående till män med prostatacancer 
(Chambers et al. 2013., Dorros et al. 2017., Badr et al. 2009., Segrin & Badger 2010., Pinks et 
al. 2018., Primeau et al. 2017., Rossen et al. 2016). Dorros et al. (2017) indikerade att 
närstående vid coping av prostatacancer känner en oro för deras partners välmående. 
Artikelgranskningen visade att kvinnor lider mer av psykisk ohälsa än de män som bar 
diagnosen, framförallt vad gäller ångest och depression. Fruar till män med prostatacancer var 
i högre grad utsatta för depression än syskon till männen (Segrin & Badger 2010). Fruarna var 
även mer utsatta för ångest vid jämförelse med männen som bar diagnosen (Chambers et al. 
2013). En del fruar upplevde en känsla av oro för att cancern skulle återkomma eller spridas 
ytterligare hos sin make (Primeau et al. 2017). Det fanns en tydlig koppling mellan stress och 
depression hos kvinnliga närstående (Dorros et al. 2017). Flera partners upplevde en 
ångestfylld tillvaro med rädsla för att sin make skulle gå bort i cancern (Rossen et al. 2016). 
Partners sexuella funktionsförmåga har ett negativt samband med deras ångest. Ångesten kan 
i vissa fall få en inverkan på deras fysiologiska funktioner där en del kvinnor fått nedsatt 
sexual drift och sexuell förmåga i form av torra slemhinnor i underlivet (Badr et al. 2009). 

Avsaknad av intimt samliv 

Det intima samlivet förändras för partners vid prostatacancer (Pinks et al. 2018., Badr et al. 
2009., Wittmann et al. 2015., Primeau et al. 2017., Street et al. 2010., Tanner et al. 2011). 
Alla par där partnern genomgått en prostatektomi upplever förändringar i samlivet, där sedan 
en del partners var missnöjda med samlivet. En stor förlust i förhållandet var att spontaniteten 
i det intima samlivet avtog efter en prostatektomi. Detta resulterade i att både partnern och 
patienten kände sig sexuellt otillfredsställda (Wittmann et al. 2015). Många närstående kände 
stor sorg vid avsaknad av intim beröring. För en del närstående innebar samlivet att göra saker 
tillsammans eller att kramas. Andra närstående kände istället stor saknad av själva intima 
samspelet som direkt konsekvens av mannens erektila dysfunktion. En del fruar upplevede att 
avsaknaden av intimt samliv lämnat ett stort hålrum i deras liv (Pinks et al. 2018., Street et al. 
2010). 

If I’m being honest I’m missing that intimacy… as far as he was concerned the sexual side of our 
relationship was finished and that didn’t seem to bother him, but it upset me… He just withdrew totally 
from the relationship… it didn’t seem to matter to him what I wanted or needed… now it feels like we are 
just acquaintances rather than husband and wife. (Marie). (Pinks et al. 2018). 

De förväntningar och behov av intimt samliv skiljde sig mellan deltagarna, vilket fick 
konsekvenser över hur de klarade att hantera situationen. Yngre mer sexuellt aktiva deltagare 
kände sig mer påverkade negativt av sin partners erektila dysfunktion och avsaknad av intim 
beröring. Andra deltagare valde istället att avstå ifrån den fysiska aspekten av samlivet, för att 
inte göra mannen påmind om sitt tillstånd (Pinks et al. 2018). Många fruar till män med 
prostatacancer kände sorg och saknad över det intima samlivet, men prioriterade ändå deras 
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mans hälsa framför sina egna behov (Primeau et al. 2017). Oavsett hur samlivet skiljde sig 
mellan paren var deltagarna överens om att samlivet var en viktigt del av deras liv och att de 
kände ett behov av stöttningsåtgärder angående samlivets förändringar (Pinks et al. 2018).  

Känslan av isolation och ensamhet 

Partnern till mannen med prostatacancer kände sig ofta bortglömd i situationen och såg sig 
som osynliga i sammanhanget (Pinks et al. 2018., Carter et al. 2010., Bruun et al. 2011., 
Street et al. 2010). Många närstående kände sig åsidosatta av sjukvården trots deras önskan 
om att ta del av informationen om olika behandlingsalternativ samt vid läkarkonsultation. 
Många partners kände att de inte gavs någon möjlighet att uttrycka sina behov eller 
orostankar, vilket gjorde att de kände sig bortglömda. En del partners valde därför att kalla 
prostatacancer för en par sjukdom. De menade att de borde inkluderas i omvårdnaden 
eftersom att sjukdomen också påverkar dem (Pinks et al. 2018). 

He only spoke to my husband about what he thought or was worried about, it was as if I wasn’t there. The 
urologist didn’t consider the fact that he was treating the partner of somebody else... I think this is a really 
important issue because it’s the kind of cancer that affected both of us. I think doctors really need to treat 
the couple rather than the man. (Mary) (Pinks et al. 2018) 

De flesta hade det svårare att hantera situationen då de kände sig åsidosatta eller inte fick stöd 
för sina uttryck. Resultatet av detta ledde till att många fick ångest och att de kände sig som 
fångar i förhållandet, eftersom att de prioriterade sin makes behov framför sina egna (Pinks et 
al. 2018). I de fallen där familjemedlemmar agerade vårdgivare till mannen uppgav de en 
känsla av isolation. Känslan av isolation hade sitt ursprung ifrån det mödosamma 
vårdnadsansvaret. I vissa fall påverkade mannens sjukdomsbild familjen så kraftigt att de inte 
kunde ta emot några besökande i hemmet. Närstående har ett behov av avlastning ifrån 
omvårdnaden av mannen de vårdar men prioriterar ofta mannens behov framför sina egna 
vilket ledde till isolation. En del fick dåligt samvete av att gå ut och roa sig eftersom att 
maken befann sig i hemmet med sin sjukdom, varpå de prioriterade mannens behov framför 
sina egna. Detta orsakade en känsla av isolation hos de närstående (Carter et al. 2010). 
Upplevelsen av ensamhet varierar mellan deltagarna varpå det definieras olika. Att personer i 
parets omgivning inte pratar om sjukdomen med det sjukdomsdrabbade paret gav en känsla 
av ensamhet hos den kvinnliga partnern. Ensamheten var ibland självförvållad då en del av 
kvinnorna valde att ignorera de förändringar sjukdomen medfört och istället fortsätta som om 
ingenting hade hänt. Tystnad om sjukdomen från mannens håll resulterade i att närstående 
kände sig isolerade eftersom de inte gavs någon möjlighet att ventilera tankar och känslor 
(Bruun et al. 2011., Street et al. 2010). 

Ökat ansvarstagande 

En del fruar till män med prostatacancer gav uttryck för ett behov av stöttning med vardagliga 
sysslor efter det ökande ansvarstagandet. De menade att de inte klarade av att utföra 
hushållssysslor som tidigare utförts av den nu sjukdomsdrabbade mannen. Dessa sysslor 
innefattade snöskottning, trädgårdsarbete samt hantering av mannens läkemedel. Det ökade 
ansvaret resulterade i att vissa blev trötta (Carter et al. 2010., Wootten et al. 2014).  

I don’t want to feel that I’m indispensable, but I just wonder sometimes what he would do if I wasn’t 
there, you know? And I do worry about my own health. (Carter et al. 2010) 

I de fallen där maken befann sig i livets slutskede på grund av prostatacancerns spridning i 
kroppen påverkades fruarna så kraftigt att inte längre orkade arbeta. Detta eftersom att 
arbetsbördan i hemmet ökat så markant (Primeau et al. 2017). En del familjemedlemmar 
tog på sig ansvaret som informationskälla till den resterande familjen. Detta innebar att de 
sökte upp tillgänglig information om sjukdomen samt olika behandlingsalternativ. 
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Närstående tog över vardagssysslor och införskaffande av livsmedelsprodukter. De såg till 
att utföra sysslorna på daglig basis för att få situationen i hemmet att gå ihop. Andra kände 
sig manade att följa med och stötta den sjukdomsdrabbade familjemedlemmen på 
stödgruppsmöten och läkarsamtal (Mitschke 2009). 

I assisted and supported my husband in his research for treatment alternatives.—Caucasian spouse 
(Mitschke 2009) 

Diskussion 

Syftet var att ta reda på de upplevelser och erfarenheter närstående genomgår när någon i 
deras närhet diagnostiseras med prostatacancer. De erfarenheter och upplevelser som erfors 
hos närstående var: En känsla av okunskap, Upplevelser av psykisk ohälsa, Avsaknad av 
intimt samliv, Känslan av isolation och ensamhet samt Ökat ansvarstagande. 

Resultatdiskussion 

Närstående upplevde att de inte hade tillräckligt med kunskap gällande mannens 
sjukdomstillstånd. Många närstående tyckte att ansvarig läkare och sjuksköterska borde bistå 
med mer information om sjukdomen påverkar dem och hur de kan stödja sin make (O’Brien 
& Steele 2017., Carter et al. 2010., Rossen et al. 2016). Samma problem verkar föreligga hos 
närstående till personer med Parkinsons sjukdom. Flertal av dessa närstående upplevde att 
sjukvården enbart bistod med information till den sjukdomsdrabbade patienten (Hounsgaard 
et al. 2011). Närstående borde ingå som en komponent i vårdplaneringen i tidigt skede av 
sjukdomsförloppet. Detta för att kunna ta del av information och kunskap gällande 
behandlingsalternativ, dess biverkningar och eftervården. Detta styrks av de riktlinjer som 
finns i ICNs etiska kod, nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering och prostatacancer 
som säger att sjuksköterskan ska utbilda berörda parter inom egenvård (Andrén 2017., 
Eckerdal 2017.,Willman 2014., SSF 2017). Närstående bör ses som en resurs och en 
stödjande faktor till patienten med prostatacancer. Stödjande insatser i förhållande till de 
närstående ska sättas in vid behov. Dessa insatser kan vara att etablera en kontakt med en 
kontaktsjuksköterska redan vid diagnostillfället som då bistår med information och råd om 
behandlingens biverkningar, sjukdomens progression samt vid behov hänvisa närstående till 
exempelvis en psykolog. Detta överensstämmer med både socialtjänstlagen (2001:453) och 
Jean Watson´s omvårdnadsteori som förespråkar vikten av delaktighet från patient och 
närstående för att uppnå harmoni mellan kropp och själ som verkar läkande (Watson 2012). 
Yngre närstående använde sig mer av internet som informationskälla än äldre närstående men 
ibland kunde informationen bli överväldigande varpå de slutade använda sig av det (Carter et 
al. 2010). Det kan bero på att yngre individer vuxit upp i en tid där internet varit mer 
utpräglat, varpå de mer naturligt använder sig utav det. Att de slutade använda internet när 
informationen blev överväldigande kan bero på att de inte förstod medicinsk terminologi. Det 
är viktigt att förmedla informationen så att den blir hanterbar för närstående. Här har 
sjuksköterskan ett ansvar att informera så att närstående förstår, vilket är deras skyldighet 
enligt Watson´s teori och ICNs etiska riktlinjer (Willman 2014., SSF 2017). 
 
Vid analysering av de olika kategorier som trätt fram så var psykisk ohälsa i någon form ett 
återkommande fenomen. Känslor som oro för sin makes välbefinnande var vanligt 
förekommande. Ångest och depression var vanligt förekommande hos kvinnor som var 
närstående till sin partner med prostatacancer. Både ångesten och depressionen var mer 
uttalad hos kvinnorna än hos männen som bar diagnosen. Detta tror författarna kan bero på att 
män inte väljer att uttrycka känslor i samma utsträckning som kvinnor. Valdimarsdo´ttir et. al 
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visar att psykisk ohälsa är vanligt förekommande hos närstående till män som gått bort i 
prostatacancer. Speciellt om dessa män uttryckte oro och ångest under slutskedet av livet 
(Valdimarsdo´ttir et. al 2002). Hur väl männen hanterade sin sjukdom påverkade deras 
närståendes psykiska tillvaro (Wootten et al. 2014). Det visar att involvering av närstående är 
lika viktigt som att bemöta mannens känslor. Sjuksköterskor som möter närstående som är 
nära till någon i livets slutskede bör försöka identifiera uttryck för psykisk ohälsa, för att 
bemöta dessa tankar och ge stöd eller vägledning vidare till exempelvis en psykolog eller 
patientförening. Detta styrks av nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering och 
prostatacancer som förespråkar en kontinuerlig delaktighet hos närstående och ansvarig 
kontaktsjuksköterska (Andrén 2017., Eckerdal 2017). Vilket även en del fruar gav uttryck för 
att just få konsultera med en psykolog för att hantera sin ångest (Rossen et al. 2016). 
Depression förekom i högre utsträckning hos fruar till män med prostatacancer än hos syskon, 
vilket författarna tror orsakas av den nära relationen dem emellan. Vid jämförelse mellan 
närstående till patienter med bröstcancer samt prostatacancer framgår liknande betänkligheter 
hos de närstående. Närstående till patienter med bröstcancer pratade mycket om stress och 
hantering av tillståndet, samt oro för andra närstående. Närstående till patienter med 
prostatacancer uttryckte oro över ångest, depression samt vilket socialt stöd som fanns att 
tillgå (Dorros et al. 2017). Vad dessa skillnader mellan grupperna beror på utgör en grund för 
framtida forskning. Watson anser att skapa en enighet mellan kropp, sinne och själ hos 
berörda parter utgör själva omvårdnadssyftet (Watson 2012). Sjuksköterskan kan bistå med 
information om hälsofrämjande åtgärder för att skapa harmoni hos närstående. Författarna 
menar att en enighet mellan kropp, sinne och själ hos närstående uppnås genom en förbättring 
av den psykiska ohälsan. En negativ korrelation mellan sexuell funktionsförmåga och 
befintlig ångest hos närstående framgår (Badr et al 2009). Information och stödjande samtal är 
viktigt i tidigt skede för att hantera eventuell psykisk ohälsa hos både patient och närstående. 
På grund av överrepresentation av kvantitativa studier inom psykisk ohälsa blev kategorien 
om psykisk ohälsa i resultatet kort i förhållande till de andra kategorierna. 
 
Det intima samlivet förändras hos partnern när en man fått prostatacancer. En del beskrev 
saknad av beröring medans andra gav uttryck för saknad av den sexuella akten, vilket ofta 
beror på erektil dysfunktion (Pinks et al. 2018). Par som genomgått gynekologisk cancer 
upplever samma missnöje och saknad över det intima samlivet. Orsaken till minskat intimt 
samliv i samband med gynekologisk cancer utgjordes av lubrikationsproblem och smärtor hos 
kvinnorna (Iżycki 2016). Partners till kvinnor med gynekologisk cancer har således samma 
negativa upplevelser och erfarenheter som partners till prostatacancer. Närstående och patient 
bör ges information om de förändringar som uppstår vid behandling av prostatacancer, 
särskilt eftersom erektil dysfunktion är så vanligt förekommande. Kontaktsjuksköterskan ska 
enligt socialstyrelsen informera och ge råd om hur paret kan hantera de förändringar som kan 
uppstå i det intima samlivet (Andrén 2017). Hur paret ser på det intima samlivet bör iakttas 
eftersom att det skiljer sig och därmed bör informationen anpassas. ICNs etiska riktlinjer 
säger att sjuksköterskan ska anpassa och bistå information om dessa förändringar samt 
erbjuda eventuella hjälpmedel (Willman 2014., SSF 2017). Yngre par som genomgått 
prostatacancer har visat sig påverkas mer negativt än äldre par vad gäller intimt samliv (Pinks 
et al. 2018). Stödet, hjälpmedel samt information bör anpassas till olika åldersgrupper och 
relaterat till hur aktivt intimt samliv de har. Det är vanligt att partnern drabbas av ångest när 
deras man diagnostiserats med prostatacancer vilket kan få fysiologiska konsekvenser, som 
exempelvis nedsatt libido eller torra slemhinnor (Badr et al. 2009). Här kan information om 
hjälpmedel ifrån sjuksköterskor, sexologer eller kuratorstödjande samtal vara ett alternativ för 
att motverka ångest och därmed vidhålla det intima samlivet. 
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Partnern till mannen med prostatacancer kände sig ofta bortglömd eller som det osynliga 
offret i situationen (Pinks et al. 2018). Som nämnts tidigare så borde partnern få tillgång till 
den information som patienten får för att minska känslan av ensamhet och oro. Det är av stor 
vikt eftersom att närstående till män med prostatacancer påverkas lika mycket av diagnosen 
och dess symtom (Illingworth 2010). Sjukvården kan därför utvecklas och anpassas genom att 
erbjuda närstående stöd från diagnostillfället och framåt.  

Mom needs more activities. She needs to get out and socialize more, but she doesn’t want to leave him. I 
think he enjoys seeing family, but he wants to stay at home. That’s not necessarily where Mom wants to 
be or needs to be and so we’ve got these needs that are just totally opposite right now (Carter et al. 2010). 

Citatet visade att närståendes behov skiljer sig från mannens, varpå stödmöjligheter bör ses ur 
ett mångfaldsperspektiv och anpassas efter hur närståendes situation ser ut. Sjukvården bör 
informera och anpassa stödmöjligheter efter familjesituationen. Kurator stödjande samtal kan 
verka gynnande för närståendes livssituation. En kontaktperson eller anhörigförening kan 
också vara ett alternativ som kan bistå med egentid och information, vilket även 
rekommenderas i det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering (Eckerdal 2017). 
Enligt Socialtjänstlagen (2018:1369) ska sjukvården möjliggöra dessa stöttningsåtgärder till 
närstående. Watson belyser vikten av att involvera närstående i omvårdnaden då de utgör en 
stor del av den vårdande omgivningen för patienten. Detta stöds även av patientlagen 
(2014:821). Watson´s teori stämmer i relation till närståendes behov som utifrån resultatet 
förespråkar inkludering i någon form i omvårdnaden (Watson 2012). 
 
Granskningen visar att partners till män med prostatacancer kan behöva hjälp med att utföra 
hushållsuppgifter. Det ökade ansvaret vad gäller arbetsuppgifter för partners resulterade i att 
de blev trötta. Detta eftersom att mannen tidigare utfört dessa uppgifter men som på grund av 
sin sjukdom inte längre klarar av det (Carter et al. 2010., Wootten et al. 2014). Erfarenheter 
närstående upplever i samband med prostatacancer liknar de som närstående till patienter med 
Parkinsons sjukdom upplever. De upplver på samma sätt ett ökat ansvarstagande vad gäller 
hushållssysslor (Mercer 2015). Behovet av stödjande åtgärder utöver själva omvårdnaden bör 
utvärderas av ansvarig sjuksköterska och följas upp över tid (Andrén 2017., Eckerdal 2017). 
Andra familjemedlemmar kan i vissa fall bistå med avlastning för den närmsta partnern 
istället för hemtjänstpersonal. Långt fram i sjukdomsskedet om cancern spridit sig till 
multipla organ kan omvårdnaden bli så pass omfattande att närstående behöver stöd från 
kommunen. Att ta stöd av närstående kan ses som en resurs och vara främjande för olika 
parter i familjen, men det kan också bli negativt för deras egen hälsa vilket bör hållas i åtanke 
vid planering av omvårdnaden. Både ICN, patientlagen (2014:821) och Watsons teori 
förordar involvering av närstående (Willman 2014., Watson 2012). Det är dock viktigt att 
hitta en balans i omvårdnaden vad gäller närståendes insatser för att undvika en allt för stor 
arbetsbörda hos dem. 

Metoddiskussion 

Vid databassökningen framkom en brist på vetenskapliga studier inom ämnet. Det förekom en 
överrepresentation av studier med fokusering på partnern i förhållandet. Detta kan ge ett 
ensidigt resultat eftersom att alla familjer ser olika ut. Alla män har exempelvis inte en fru. 
Valda sökord gav ett resultat relaterat till syftets ändamål. Databassökningen utfördes i Cinahl 
och PsychINFO med exakt samma sökord i respektive databas. Databasen Cinahl har 
inriktning på forskningsstudier inom omvårdnad. PsycINFO användes för att få en 
psykologisk infallsvinkel vad gäller studiernas resultat. Förhoppningen var att få ett varierat 
resultat från respektive databas. I cinahl används Major Headings-termer som sökord, och i 
PsycINFO används Thesaurus-termer. Sökordet "Partner" fanns inte som Major Headings-
term i Cinahl. Sökorden "Prostatic neoplasms", "Adult children" och "Partner" fanns inte 
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tillgängliga som Thesaurus-termer vilket resulterade i att dessa termer fick sökas i fritext. 
Detta skulle kunna utgöra ett hot mot den interna validiteten, eftersom att fritextsökning ger 
ett större resultat där flertal artiklar kanske inte innehåller data för litteraturstudiens syfte. 
Författarna anser att databassökningen har hög trovärdighet, eftersom att en manuell 
genomgång av artiklarnas syfte, metod och resultat utförts där olämpliga artiklar avlägsnats. 
Dessutom har två databaser använts och hög andel träffar kunde uppnås (Polit & Beck 2017). 
Prostatic neoplasms kombinerat med något av de andra sökorden gav få träffar, varpå 
sökningen ser ut enligt tabell 1 & 2. Kombinationssökning "S11" med Prostatic neoplasms 
och något av de andra sökorden resulterade i högre antal träffar. Litteraturstudiens artiklar 
grundar sig inom ämnet omvårdnad och är publicerade inom de tio senaste åren. Detta på 
grund av att antalet användbara artiklar var för lågt vid ett lägre tidsintervall. 
Litteraturstudien består av både kvalitativa och kvantitativa studier, vilket skulle kunna bidra 
till ett övergripande resultat. Citat har använts och skrivts enligt originalspråk för att förmedla 
en så korrekt inlevelse som möjligt från närstående, samt för att presentera resultatet utan 
tolkningar som annars kan uppstå vid översättning. Ingen avgränsning av geografisk eller 
etnisk bakgrund har förekommit vilket gav ett omfattande resultat. Enskilda kulturer kan 
hantera situationen olika. I artikeln av Mitschke (2009) som studerar en specifik etnicitet så 
förekommer en närmre familjesammanhållning än vid övriga studier. Jämförelese med andra 
etniska grupperingar krävs för att undersöka om det är ett specifikt beteende för den enskilda 
etniciteten.  

Klinisk betydelse 

Litteraturstudiens resultat visar att prostatacancer föranleder förändringar i närståendes 
livssituation. Resultatet kan användas för att öka medventeheten om närståendes situation 
bland sjukvårdspersonal. Läkare och sjuksköterskor bör i tidigt skede av sjukdomsförloppet 
om möjligt involvera närstående i omvårdnadsplaneringen för att minska dessa förändringar. 
Kontaktsjuksköterskor som möter par med prostatacancer bör erbjuda kontakter till kuratorer, 
stödgrupper och psykologer. För de patienter som saknar partner bör istället annan närstående 
frågas om medverkan i omvårdnadsplaneringen. Patienten måste ge sitt samtycke innan 
förfrågan till närstående sker, vilket patientlagen (2014:821) förordar. 

Förslag till fortsatt forskning 

Det finns utrymme för fortsatt forskning inom området vad gäller närstående. Olika grupper 
som homosexuella par, andra närstående än partnern och andra etniciteter kan studeras 
ytterligare. Detta för att undersöka om skillnad finns mellan andra grupper än traditionella 
par. Det låga antalet artiklar i den här litteraturstudien som innefattade andra närstående än 
partner utgör ett skäl för framtida studier som undersöker deras upplevelser vid 
prostatacancer. 

Slutsats 

Resultatet visar att de vanligaste upplevelserna och erfarenheterna närstående till män med 
prostatacancer genomgår är en känsla av okunskap om sjukdomstillståndet, där närstående 
inte vet hur de ska hantera situationen. Psykisk ohälsa föreligger hos de flesta närstående. Det 
finns olika anledningar till varför det intima samlivet förändras, där erektil dysfunktion ofta är 
en orsak. Känslan av isolation orsakas av en brist på delaktighet i omvårdnadsprocessen och 
skuldkänslor. Mannens sjukdomstillstånd resulterade i ett ökat ansvarstagande för nästående. 
Närstående bör ta del av information gällande behandlingsalternativ, biverkningar och 
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kommande förändringar som kan förändra deras livssituation. Här finns en utmaning för 
sjukvårdspersonal som måste fånga upp och involvera närstående i omvårdnaden för att 
motverka en försämrad livskvalitet. Allt för att förbereda patienten och dess närstående på de 
livsförändringar som oundvikligen kommer.  
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Bilaga 1. Artikelmatris. 

  
Författare 
Årtal 
Land 
Databas 

Titel Syfte Metod Resultat 

Badr, H., Cindy, L & 
Taylor, C. 
2009 
USA 
Cinahl 

Sexual dysfunction and 
spousal communication in 
couples coping with 
prostate cancer. 

Kategorisering av den 
sexuella 
funktionsförmågan hos 
både patient och partner. 

Metod: Kvantitativ metod 
Urval: Avsiktligt urval 
Datainsamling: 
Frågeformulär 
Antal deltagare: 332 
Bortfall: 80 

Psykiskohälsa leder till en 
försämrad sexuell 
funktionsförmåga i 
samband med 
prostatacancer. 

Bruun, P., Birthe, D., 
Pedersen, P, J., Wagner, O 
&Wagner,L. 
2011 
Danmark 
Cinahl 

The lonely female partner: 
A central aspect of 
prostate cancer. 

Undersöka kvinnliga 
partnerns upplevelser till 
män med prostatacancer.  

Metod: Fenomenologisk 
longitudinell studie med 
en kvalitativ design 
Urval: Avsiktligt urval 
Datainsamling: 
Semistrukturerad intervju 
Antal deltagare: 8 
Bortfall: 3 

Olika typer av ensamhet 
upplevs när ens partner 
diagnostiseras med 
prostatacancer. 

Carter, N., Bryant-
Lukosius, D., DiCenso, 
A., Blythe, J & Neville, 
A.J. 
Cinahl 
USA 
2010 

The supportive care needs 
of family members of men 
with advanced prostate 
cancer. 

Vilka stödjande 
omvårdnadsåtgärder finns 
för familjemedlemmar 
vars anhörig har 
prostatacancer. 

Metod:Kvalitativ metod. 
Urval: Maximal variation. 
Datainsamling: 
Semistrukturerad intervju  
och focusgrupp intervju. 
Antal deltagare: 19 
Bortfall: Framgår inte 

Olika familjemedlemmar 
är i behov av olika 
stödjande 
omvårdnadsåtgärder. 
Partners upplever en 
känsla av isolation. 
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Chambers, S.K., Schover, 
L., Nielsen, L., Halford, 
K., Clutton, S., Gardiner, 
R.A., Dunn, J & 
Occhipinti, S.  
Cinahl 
2013 
Australien 

Couple distress after 
localised prostate cancer 
 
 

 

Att undersöka i vilken 
utsrtäckning psykisk 
ohälsa förekom hos 
patient/partner i samband 
med prostatacancer. 

Metod: Kvantitativ metod. 
Datainsamling: 
Frågeformulär 
Urval: Avsiktligt 
Antal deltagare:189 
Bortfall:Framgår inte. 

Psykisk ohälsa 
förekommer i större 
utsräckning hos den 
kvinnliga partnern än hos 
mannen. 

Dorros, S,M., Segrin, C. 
&Badger, T,A. 
2017 
USA 
Cinahl 

Cancer survivors’ and 
Partner’s key concerns 
and quality of life. 

Att identifiera de 
huvudsakliga bekymmer 
ett par upplever vid 
hantering av cancer och 
hur de skiljer sig mellan 
könen. 

Metod: Kvantitativ metod 
Urval: Strategiskt urval 
Datainsamling: 
Ljudinspelningar från 228 
terapisamtal 
Antal deltagare: 43 par 
(86 totalt) 
Bortfall: 63 

Patientens känner oro över 
sjukdomen och 
behandlingens 
biverkningar medans 
partnerns oroarsigöver 
patientens välbefinnande. 

Mitschke, D,B. 
2009 
USA 
PsycINFO 

Coping with prostate 
cancer in asian-american, 
native hawaiien, and 
caucasian families. 

Att undersöka hur 
familjemedlemmar och 
vänner till patienten 
hanterar patientens 
sjukdomsupplevelse. 

Metod: Mixad metod 
Urval: Avsiktligt urval 
Datainsamling: 
Frågeformulär där sista 
frågan är öppen 
Antal deltagare: 100 
Bortfall: Framgår inte 

Familjemedlemmar och 
vänner är väsentliga vid 
hantering av 
sjukdomen.Närståendes 
arbetsbörda ökar i 
samband med 
prostatacancer. 
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Databas 

Titel  Syfte  Metod  Resultat  

O´Brien, M.E & 
Steele, N.M. 
Cinahl 
2017 
USA 

Wife caregiver 
experiences in the 
patient with prostate 
cancer at home. 

Att undersöka vilka 
upplevelser en fru 
upplever som 
vårdnadsgivare till en 
make med prostatacancer 

Metod: Kvantitativ metod 
Urval:Bekvämligt urval. 
Datainsamling: Öppen intervju. 
Antal deltagare:20 
Bortfall: 0 

Fruarna vill ha mer 
information gällande 
omvårdnad till deras 
make. Äldre par påverkas 
inte lika mycket av 
vårdnadsgivar ansvaret. 

Pinks, D., Davis, C. & 
Pinks, C. 
2018 
Australien 
Cinahl 
 

Experiences of partners 
of prostate cancer 
survivors: a qualitative 
study 

Att ta reda på partners 
upplevelser av 
prostatacancer. 

Metod: Kvalitativ metod 
Urval: Avsiktligt urval 
Datainsamling: Fokusgrupp 
intervju följt av telefonintervju 
Antal deltagare: 16 
Bortfall: Framgår inte 

Fem teman konstaterades 
relaterat till vårdbördan, 
kunskapsunderskott, 
isolation och förändrat 
samliv samt ouppfyllda 
behov. 

Primeau, C., Paterson, 
C & Nabi, G.  
Cinahl 
2017 
UK 

A Qualitative Study 
Exploring Models of 
Supportive Care in Men 
and Their 
Partners/Caregivers 
Affected by Metastatic 
Prostate Cancer. 

Att undersöka patient 
och partners upplevelser 
av metastaserad 
prostatacancer. 

Metod:Kvalitativ metod. 
Urval:Maximal variation. 
Datainsamling:Semistrukturerad 
intervju. 
Antal deltagare:33 
Bortfall:Framgår inte. 

Deltagarna upplever både 
psykisk och fysisk ohälsa 
i samband med 
prostatacancer. 

Segrin, C. &Badger, 
T,A. 
2010 
USA 
Cinahl 

Psychological distress in 
different social network 
members of breast and 
prostate cancer survivors 

Att jämföra psykologisk 
belastning bland 
canceröverlevares sociala 
nätverks medlemmar 
med olika relationer till 
patienten och att jämföra 
grad av belastning mot 
befolkningsnormerna. 

Metod: Kvantitativ metod 
Urval: Avsiktligt urval 
Datainsamling: Telefonutfrågning 
efter formulär 
Antal deltagare: 215 
Bortfall: Framgår inte 

Kvinnliga närstående till 
canceröverlevare 
upplevde depression i 
högre utsträckning än 
män. 
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Författare 
Årtal 
Land 
Databas 

Titel Syfte Metod Resultat 

Street, A.F., Couper, 
J.W., Love, A.W & 
Street, B.C 
2010 
USA 
Cinahl 

Psychosocial adaptation 
in female partners of 
men with prostate cancer 

Att undersöka hur 
kvinnliga partners 
anpassar sig psykosocialt 
i samband med 
prostatacancer 

Metod: Kvantitativ metod 
Urval: Avsiktligt urval 
Datainsamling: Semistrukturerad 
intervju 
Antal deltagare: 50 
Bortfall: 50 

Kvinnorna upplevde 
psykisk ohälsa, social 
isolation samt minskat 
intimt samliv. 

Tanner, T. Galbraith, 
M., Hays, L. & Hays, 
L. 
Cinahl 
2011 
USA 

From a Woman’s 
Perspective: Life as a 
Partner of a Prostate 
Cancer Survivor 

Att undersöka vilka 
upplevelser och behov 
kvinnliga partners till 
män med prostatacancer 
upplever. 

Metod:Kvalitativ deskriptiv  
Datainsamling:Frågeformulär. 
Urval:Avsiktligt 
Antal deltagare:113 
Bortfall: Framgår inte. 

Kvinnor upplever 
psykisk ohälsa, kvinnor 
har svårigheter med att 
anpassa sig till den nya 
situationen. 

Rossen, S., Hansen-
Nord, N.S., Kayser, L., 
Borre, M., Borre, M., 
Larsen, R.G., 
Trichopoulou, A., 
Boffetta, P., 
Tjønneland, A & 
Hansen, R.D.  
Cinahl 
2016 
Danmark 

The Impact of 
Husbands’ Prostate 
Cancer Diagnosis and 
Participation in a 
Behavioral Lifestyle 
Intervention on Spouses’ 
Lives and Relationships 
With Their Partners 

Att undersöka hur par 
som lever med 
prostatacancer hanterar 
situation i det dagliga 
livet. 

Metod:Kvalitativ metod 
Datainsamling: Semistrukturerad 
intervju 
Urval:Avsiktligt 
Antal deltagare:24 
Bortfall:Framgår inte. 

Osäkerhet kring 
situationen föreligger hos 
paren, samt att 
copingstrategier används 
för att försäkra sin tilltro. 
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Författare 
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Land 
Databas 

Titel Syfte Metod Resultat 

Wittmann, D., Carolan, 
M., Given, B., Skolarus, 
T.A., Crossley, H., 
Lawrence, A., 
Palapattu, G., Clark, P 
& Montie, J.E. 
PsycINFO 
2015 
USA 

What couples say about 
their recovery of sexual 
intimacy after 
prostatectomy: toward 
the development of a 
conceptual model of 
couples ´sexual recovery 
after surgery for prostate 
cancer 

Att undersöka om en 
återhämtningsmodell 
gällande sex och samliv 
vid prostatcancer 
fungerar på ett 
funktionellt och 
psykologiskt plan. 

Metod: Kvalitativ metod 
Urval: Avsiktligt urval. 
Datainsamling: Frågeformulär 
följt av intervju. 
Antal deltagare: 28 
Bortfall: 80 

Alla deltagare värderar 
sexuell återhämtning 
som en viktig del av 
samlivet, samtidigt som 
oro kring spridning av 
cancer samt oro inför 
eventuell kirurgi 
kvarstår. 

Wootten, A.c., Abbott, 
J.M., Osborne, D., 
Austin, D.W., Klein, B., 
Costello, A.J & 
Murphy, D.G 
2014 
Cinahl 
Australien 
  

The impact of prostate 
cancer on partners: a 
qualitative 
exploration 

Att undersöka den 
upplevelser av 
prostatacancer hos intima 
partners/make 

Metod:Kvalitativ metod 
Datainsamling:Fokusgruppintervju 
Urval:Avsiktligt 
Antal deltagare:54 
Bortfall:Framgår inte. 

Hur väl mannen 
påverkas av sjukdomen 
influerar partnern i 
varierande utsträckning. 

 
 
 


