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Sammanfattning 

Bakgrund: Orsakerna till att prostatacancer uppstår är i dagsläget inte fastställt, men 
ärftlighet har visat sig ha en betydelse. Prostatacancer är den vanligaste typen av cancer 
i världen bland män, där patienterna drabbas av såväl fysiska som psykiska besvär 
vilket har en påverkan på individernas sexuella hälsa.  

Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av sexuell hälsa vid 
prostatacancer.   

Metod: En litteraturöversikt baserad på artiklar med kvalitativa data användes.  

Resultat: Resultatet redovisade tre huvudkategorier som ger en insyn i individernas 
upplevelse av sexuell hälsa: Att förlora en del av sin identitet, Upplevd påverkan på 
relationer samt Att kunna anpassa sin livssituation. Det var främst den försämrade 
förmågan till erektion som påverkade individernas identitet, deras relationer och 
skapade ett behov av anpassning till den nya situationen.  

Slutsats: Patienter som lever med prostatacancer upplever en försämrad sexuell hälsa 
till följd av sin sjukdom. Det resulterar i konsekvenser där patienterna drabbas fysiskt, 
psykiskt, och socialt, vilket leder till svåra utmaningar för individerna. 
Litteraturöversikten kan bidra till att ge vårdpersonal en ökad insikt i hur patienterna 
upplever sin situation, vilket kan resultera i att patienterna får en bättre och mer 
individanpassad vård.  

 
Nyckelord: Erektil dysfunktion, Holism, Intimitet, Omvårdnad.   

  

 



 

 

Summary 

 
Title: Prostate cancer and the sexual health – a literature review 
 
Background: The causes why the prostate cancer occurring are currently not 
determined, but heredity has been shown to be of importance. Prostate cancer is the 
most common type of cancer in the world among men, where the patients suffer from 
physical and mental illness which affect the sexual health of individuals. 
 
Purpose: The purpose was to describe patients' experiences of sexual health in 
prostate cancer. 
 
Method: A literature review based on qualitative data was used. 
 
Result: The result presented three main categories that provide an insight into the 
individual's perception of sexual health: Losing a part of one’s identity, Experienced 
effect on relationships and Being able to adjust one’s life. It was primarily the impaired 
ability of erection that affected the individual’s identity, their relationships and created 
a need for adaption to the new situation.  
 
Conclusion: Patients living with prostate cancer experience impaired sexual health 
due to their illness. This results in consequences where patients suffer physically, 
mentally, and socially, leading to difficult challenges for the individuals. This literature 
review can provide healthcare professionals with an increased insight into how patients 
experience their situation, which can result in patients getting a better and more 
individualized care. 
 
 
Keywords: Erectile dysfunction, Holism, Intimacy, Nursing.   
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Inledning 

Prostatacancer är den typ av cancer som är vanligast bland män i västvärlden, varje år 
får cirka 1 miljon av världens befolkning beskedet att de drabbats av prostatacancer 
(Ferlay et al., 2014). År 2011 var prostatacancer den vanligaste cancerformer i Sverige, 
och stod för 16,7% av alla diagnostiserade fall av cancer (Socialstyrelsen & 
Cancerfonden, 2013). De drabbade patienterna upplever såväl fysiska som psykiska 
besvär och sjukdomen har även en negativ inverkan på de psykosociala faktorerna 
(Ferrão, Bettinelli, & Portella, 2017). Den flerdimensionella problematiken sjukdomen 
för med sig kan medföra att närstående utvecklar ett behov av stöd och stöttning 
genom sjukdomsförloppet (Sinfield, Baker, Agarwal, & Tarrant, 2008). En majoritet 
av de män som behandlats för prostatacancer uppger sig uppleva en försämrad sexuell 
hälsa (Carter, Bryant-Lukosius, DiCenso, Blythe, & Neville, 2011; Cockle-Hearne et al., 
2013). Patienterna som drabbas av prostatacancer behöver acceptera sin sjukdom, 
medvetandegöra denna samt få information för att kunna behandlas på bästa sätt 
(Hulter, 2010). För att sjuksköterskan ska kunna ge patienten adekvat omvårdnad 
relaterat till prostatacancern krävs det goda kunskaper angående diagnosen och dess 
konsekvenser. Information är en viktig del i arbetet och kan vara ett verktyg för att 
förbättra copingförmågor och motivation hos patienten (Yu Ko et al., 2016).  

Bakgrund 

Prostatacancer 

År 2014 drabbades 11 596 män i Sverige av diagnosen prostatacancer. Enligt World 
Health Organization (WHO) är det den mest utbredda cancerformen bland män i 
Sverige och har en dödlighet på 22,7% (World Health Organization, 2014). De individer 
med störst risk för att utveckla prostatacancer är sjuttio år eller äldre (Socialstyrelsen, 
2014a). Prostatacancer har i en studie påvisat sig vara mer frekvent bland män med 
afrikansk-karibiskt ursprung än bland män med kaukasisk härkomst. Minst risk för att 
drabbas av prostatacancer hade män med asiatiskt ursprung (Chinegwundoh et al., 
2006). Idag är orsakerna till prostatacancern fortfarande inte helt klarlagda, men det 
har framgått att miljö och livsstil är påverkansfaktorer. Evidensen för att yttre 
miljöfaktorer inverkar är i nuläget svag. Kosten har dock visat sig påverka uppkomsten, 
och då i synnerhet för att förebygga risken för att drabbas av sjukdomen. Vetenskaplig 
evidens för kostens betydelse är i nuläget bristfällig, men ett intag av antioxidanter, 
vitamin-E samt ett intag av omega 3-fettsyror kan ge ett skydd mot prostatacancer 
(Nilsson, Andersson, Damber, & Widmark, 2008). En uppenbar riskfaktor för att 
drabbas är hög ålder och ärftlighet (Kristal et al., 2010). 
  
Prostatan är lokaliserad i direkt anslutning till urinblåsan. Storleken för den friska 
prostatan är jämförbar med en kastanjenöt och sitter placerad utanför blåsans botten 
där den omsluter det översta partiet av urinröret. Den primära funktionen för 
prostatakörteln är att avge sekret vid den manliga ejakuleringen. Sekretet som 
utsöndras från prostatakörteln är av betydelse för spermiernas rörelseförmåga 
(Adami, Grönberg, Holmberg, Johansson, & Widmark, 2006). Prostatacancer uppstår 
då det sker en mutation av de äggviteämnen som finns i den mänskliga arvsmassan. 
Förändringarna uppstår när det råder ett ojämnt förhållande mellan onkogener som 
startar cellcykeln och suppressorgener vars uppgift är att hejda cellcykeln. 
Suppressorgener kan ta skada av mutationerna och förlorar då förmågan att bromsa 
cellcykeln tillräckligt snabbt, vilket bidrar till uppkomst av cancer (Adami et al., 2006). 
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Symtom 
Symtomen hos den som drabbas av prostatacancer är ofta diffusa. De symtom som 
oftast framkommer är vattenkastningsbesvär (Nilsson et al., 2008), som utgörs av 
trängningar, försvagad stråle och svårigheter att sätta igång blåstömningen (Nilbert, 
2013). Cancern kan också metastasera, det vill säga sprida sig till andra delar av 
kroppen, och ge upphov till smärta och komplikationer på sekundära platser (Adami 
et al., 2006). Prostataspecifikt antigen (PSA) är ett protein som skapas i prostatan. När 
en person har prostatacancer kan förhöjda värden av ämnet ses genom att analysera 
blodprover från individen (Damber & Peeker, 2017). Att använda sig av 
prostataspecifikt antigen som indikator på att en person drabbats av prostatacancer 
minskar riskerna för en elakartad utveckling av cancern. Dock finns det en risk att en 
stor del av de som testas positivt genomgår en behandling helt i onödan, då cancern 
inte alltid leder till allvarliga komplikationer (Socialstyrelsen, 2014b). Användandet av 
PSA-prov har visat sig minska mortaliteten för patienter med prostatacancer med 21 
%, jämfört med dem som inte testat sig (Fritz et al., 2012). 

Behandling  
Faktorer som avgör vilken typ av behandling som blir aktuell utgörs av lokalisation, 
eventuell metastasering, PSA-värde samt individens individuella förutsättningar. 
Patientens egna önskemål tas även i beaktande innan det väljs behandlingsstrategi 
(Adami et al., 2006). Strålbehandling samt kirurgi är de två behandlingsstrategier som 
visats ge bäst resultat (Nilsson et al., 2008). I kurativt syfte är det de två metoder som 
används mest frekvent (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2013). Strålbehandling 
används vid svårartade typer av prostatacancer eller om cancern är mer aggressiv 
(Socialstyrelsen, 2014a). Radikal prostatektomi är en metod som innebär att den 
cancersjukes prostatakörtel opereras bort. Kirurgen måste vid ingreppet vara skicklig 
och erfaren då det finns en stor risk att nervtrådar belägna i direkt anslutning till 
prostatakörteln skadas. Skadas nervtrådarna kan individens förmåga till erektion 
försämras avsevärt (Adami et al., 2006). Hormonbehandling används i kombination 
med övriga behandlingsstrategier för att krympa cancertumören (Socialstyrelsen & 
Cancerfonden, 2013). Genom hormonell behandling sänks nivåerna av det manliga 
könshormonet testosteron, cancern som är beroende av könshormonet blir då inaktiv 
och kan inte fortsätta att växa (Adami et al., 2006). Hormonbehandling kombinerat 
med strålbehandling ökar chanserna att tillfriskna från cancern (Widmark et al., 
2009). 

Biverkningar av behandling 

Biverkningar efter behandling är vanligt förekommande. Flertalet av biverkningarna 
påverkar den sexuella hälsan hos individen negativt. Det är bland annat 
erektionsproblem och urinläckage som är vanligast att drabbas av (Adami et al., 2006), 
men även ändtarmsproblematik (Socialstyrelsen, 2014a) och vattenkastningsbesvär 
påverkar individens totala hälsa (Savard, Hervouet, & Ivers, 2013).  
 
Radikal kirurgi 
Kortsiktiga biverkningar från radikal kirurgi är invärtes blödningar både under men 
även efter operationen (Damber & Hugosson, 2006). Erektionsproblem är en 
biverkning som patienten kan få problem med tidigt i behandlingen, även förmågan 
till ejakulation kan försvinna. För att få hjälp med erektionsproblemen kan patienten 
medicineras med ett vasodilaterade läkemedel vilket i de flesta fall räcker för att 



 

3 
 

åtgärda problemet, om åtgärden inte fungerar för patienten kan även ett så kallat 
penisimplantat opereras in (Ekman, 2010). 
 
Strålbehandling 
Under strålbehandlingen drabbas många patienter av akuta trängningar som brukar 
övergå inom några månader (Nilsson et al., 2008). Diarréer och blödningar kan uppstå 
under behandlingsperioden, men brukar vanligtvis övergå de närmsta månaderna 
efter behandlingen (Damber & Hugosson, 2006). Tarmkomplikationer med 
blödningar kan uppstå flera månader efter en avslutad strålbehandling (Nilsson et al., 
2008). Risken att drabbas av erektil dysfunktion efter en strålbehandling är relativt 
stor, och det har visats att uppemot 50 % av patienterna som genomgått behandling 
får problem med erektionsförmågan. Allvarliga komplikationer i form av irreversibla 
urinrörsförträngningar, fistlar och analinkontinens är dock ovanliga och risken att 
drabbas är ungefär 1–2% (Ekman, 2010). 
 
Endokrin behandling 
Med en hormonell behandling blir patienten kemiskt kastrerad då testosteronnivån 
går ner på en mycket låg nivå vilket orsakar en impotens hos patienten. Behandlingen 
orsakar även besvärande svettningar, trötthet, och försämrad initiativförmåga 
(Ekman, 2010). 

Det holistiska synsättet  

Det holistiska synsättet präglas av att se hela människan, vem individen är vid hälsa 
och ohälsa. För att människan ska känna sig fullständig skall olika dimensioner vara 
tillgodosedda enligt vad som är viktigt för individen. Dimensionerna utgörs av 
psykiska, fysiska, sociokulturella samt själsliga och andliga dimensioner. De psykiska 
faktorerna innefattar förmågan att kunna ta in ny information och kunna hantera den, 
samt olika emotioner och känslouttryck. I den fysiska dimensionen är människan en 
biologisk varelse med olika funktioner, där bland annat behovet till fortplantning 
ingår. Den sociokulturella dimensionen innefattar huruvida personen kan se sin plats 
i en större kontext i det sociala sammanhanget. Dimensionen som innefattar det 
själsliga och andliga hos människan handlar om vilken typ av livsfilosofi och syn på 
livet personen har (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 1996). En betydelsefull kompetens hos 
en sjuksköterska är att i sin omvårdnad se sin patient med ett holistiskt synsätt, och 
med en personcentrerad vård kunna genomföra åtgärder mot den ohälsa som finns i 
det individuella fallet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Uppemot 80 % av 
patienterna med prostatacancer har omvårdnadsbehov av olika slag som de upplever 
inte blivit tillfredsställda. Ofta har patienterna behov av information och stöd som 
angår deras sexualitet och psykiska hälsa. Frågor som rör inkontinens och 
biverkningar av behandlingarna är vanliga (Cockle-Hearne et al., 2013).  Diagnosen 
prostatacancer är något som innebär en ny livssituation för patienten där flera 
dimensioner blir påverkade och inkopplade. För att sjuksköterskan ska kunna utföra 
en god och personcentrerad vård krävs det att närstående blir informerade och görs 
delaktiga i vården runt patienten med prostatacancer (Sinfield et al., 2008). Att som 
vårdgivare kunna erbjuda patienten ett känslomässigt stöd vid cancerdiagnosen är 
viktigt, i synnerhet för patienterna med en långt gången cancersjukdom. Ofta är det 
känslor som ångest och rädsla som patienterna behöver få hjälp för att hantera (Carter, 
Miller, Murphy, Payne, & Bryant-Lukosius, 2014). Som vårdare av en cancersjuk 
patient med sexuell dysfunktion är viktiga komponenter att förstå såväl patientens som 
närståendes unika livssituation för att kunna erbjuda en god behandling med ett 
holistiskt synsätt (Hulter, 2010).  
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Sexuell hälsa 

Begreppet sexuell hälsa kan beskrivas som den egenupplevda tillfredsställelsen som 
uppstår när fysiska, mentala, psykiska samt sociala dimensioner är i balans med 
individens sexualitet (Lundberg & Löfgren-Mårtenson, 2010). WHO har vidare 
utvecklat definitionen och menar att sexuell hälsa inte nödvändigtvis påverkas av 
sjukdomars vara eller inte vara, samt att respektfullhet och en positiv inställning inför 
sexuella relationer fordras, där individer finner njutning utan våld, tvång eller 
diskriminering (World Health Organization, 2006). 
  
Sveriges regering har formulerat mål relaterat till den sexuella hälsan där de påpekar 
att förutsättningarna för att uppnå sexuell hälsa är att alla individer har samma 
förutsättningar, rättigheter och möjligheter för att ta tillvara sin egen sexualitet 
(Utrikesdepartementet, 2006). En konsekvens av målformuleringen är den 
kunskapssammanställning som Statens Folkhälsoinstitut utarbetade år 2012, där 
syftet var att beskriva sexuallivets betydelse för hälsan. Där redovisades bland annat 
att patienter med lågt självskattad sexuell hälsa hade ett stort behov av hälso- och 
sjukvårdspersonal som var kunniga och lyhörda inför deras frågor (Statens 
folkhälsoinstitut, 2012). 
 

Syfte 

Att beskriva patienters upplevelser av sexuell hälsa vid prostatacancer.  

Material och metod 

Design 

En litteraturöversikt utfördes där artiklar med en kvalitativ design granskades för att 
sammanställa ett resultat (Friberg, 2012). Kvalitativa artiklar utgörs av ett 
förhållningssätt där individer studeras på ett subjektivt plan, där individens 
uppfattningar och tolkningar av ett fenomen är det intressanta (Backman, 2008). 
Ansatsen som präglade arbetet utgjordes av en induktiv ansats, där data insamlades 
och analyserades för att sedermera presentera teorier i forskningsarbetets avslutande 
diskussion (Priebe & Landström, 2012). 

Urval och datainsamling 

Urvalet har utgått efter inklusions- och exklusionskriterier (Henricson & Mårtensson, 
2017). Enligt valda inklusionskriterier inkluderades artiklar med kvalitativ design, som 
hade en koppling till omvårdnad, var peer-reviewed samt var publicerade mellan åren 
2010–2018. Att artiklarna var peer-reviewed innebar att de genomgått en 
lektörsgranskning (Backman, 2008), vilket ökade artiklarnas legitimitet (Ludvigsson, 
2015). Exklusionskriterier uteslöt studier som var genomförda på individer under 18 
år, artiklar som saknade ett etiskt förhållningssätt samt artiklar som var skrivna på 
andra språk än engelska. Datainsamlingen utgjordes av en datorbaserad sökning, där 
referensdatabaser som tillhandahölls elektroniskt av Jönköpings University användes. 
Referensdatabaserna Pubmed, CINAHL och PsycINFO användes i datainsamlingen då 
de har en inriktning på omvårdnad (se Bilaga 2). Artiklarna granskades med hjälp av 
en matris som tillhandahölls av Avdelningen för omvårdnad (AFO) på Hälsohögskolan 
i Jönköping (se Bilaga, 1,4). Sökord för datainsamlingen har varit följande: Sexual 
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function, Sexual health, Sexual*, Prostate cancer, Identity, Qualitative, Gay men. 
Under datainsamlingen användes trunkering (*) som innebär att böjelser av valda ord 
kommer med i sökningen. Boolesk sökning nyttjades som innebär att ”And”, ”Or”, 
”Not” används för att specificera sökningen (Backman, 2008). 

Dataanalys 

I enlighet med Henricsons och Billhults beskrivning av dataanalys (2017) skrevs 
insamlad data ut i pappersform för att sedan genomgå flertalet granskningar. Först 
lästes materialet igenom i dess helhet, såväl individuellt som gemensamt för att kunna 
föra en diskussion om materialets relevans för det valda syftet. Efteråt 
kvalitetsgranskades artiklarna med hjälp av ”Protokoll för basala kvalitetskriterier för 
studier med kvalitativ metod” (se Bilaga 1), samt efter egna inklusions- och 
exklusionskriterier. Relevant data som utgjordes av meningsenheter ströks sedan 
under med färgpennor individuellt och gemensamt. En meningsenhet innefattar ord, 
delar av meningar eller fullständiga meningar, som sedan skapar underkategorier och 
i slutändan huvudkategorier som svarar på det valda syftet (Danielson, 2017). 
Meningsenheterna skrevs sedan in i ett dokument och klipptes ut för hand. Därefter 
sorterades meningsenheterna, analyserades och delades in i tre huvudkategorier med 
vardera tre underkategorier (se tabell 1).  

Etiska överväganden 

Det forskningsunderlag som användes vid litteraturstudien var artiklar som 
behandlade det berörda ämnet. Artiklar granskades i syfte att endast använda 
forskningsmaterial som tagit hänsyn till etiska principer i form av 
människovärdesprincipen, rättviseprincipen, autonomiprincipen samt göra-gott-
principen (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2013). Sett till den 
svenska lagstiftningen användes bara data som tagit hänsyn till personuppgiftslagen. 
Ur ett internationellt beaktande användes enbart dataresultat som tagit hänsyn till 
Helsingforsdeklarationen. Handledare fanns även till förfogande och hade som uppgift 
att bland annat granska uppsatsens etiska förhållningssätt (Kjellström, 2017). Sedan 
uppsatsens början har etiska dilemman övervägts, och endast forskning där deltagare 
förstått innebörden av studien har nyttjats (Oliver, 2003). För att öka det vetenskapliga 
värdet och minska risken för feltolkningar granskades samtliga artiklar individuellt 
och gemensamt med fokus på etiken (Wallengren & Henricson, 2012). Studien bygger 
på etiska grunder och har tagit hänsyn till etiska direktiv (Kjellström, 2017).   
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Resultat 

Resultatet redovisar tre huvudkategorier samt nio underkategorier som beskriver 
upplevelsen av den sexuella hälsan hos prostatacancerpatienter (se tabell 1).  

Tabell 1. Redovisning av huvudkategorier samt tillhörande underkategorier.  

 

 

 

 

 

Att förlora en del av sin identitet 

 

Självbild och maskulinitet 
En stor andel av patienterna beskrev att den erektila dysfunktionen tillsammans med 
ett förändrat utseende av penis gav upphov till en förändrad självbild (Hanly, 
Mireskandari, & Juraskova, 2014; McConkey & Holborn, 2018; O'Shaughnessy, 
Ireland, Pelentsov, Thomas, & Esterman, 2013). Förmågan till erektion ansågs av 
patienterna vara den viktigaste kroppsliga förmågan för en god sexuell hälsa och hade 
en tydlig koppling till identitet och självbild (Hanly et al., 2014; Schantz Laursen, 
2017). Patienter rapporterade i hög grad att deras känsla av maskulinitet hade 
påverkats på så vis att de kände sig mindre maskulina jämfört med före behandlingen 
(McConkey & Holborn, 2018; Paterson, Kata, Nandwani, Das Chaudhury & Nabi, 
2017). Det som påverkade den upplevda känslan av att vara mindre maskulin var att 
inte kunna genomföra ett samlag som tidigare. Den minskade maskuliniteten 
påverkade även deras beteende mot andra män, då de upplevde sig som mindre 
manliga jämfört med de män som inte genomgått prostatacancerbehandling (Schantz 
Laursen, 2017). Upplevelsen av att någon hade stulit deras mandom utrycktes av 
patienter (McConkey & Holborn, 2018). Det fanns även patienter som inte upplevde 
någon försämrad känsla av maskulinitet efter behandling av prostatacancer, en del 
individer försökte se maskulinitet ur ett bredare perspektiv. Perspektivet handlade om 
vad alternativet hade varit om de inte genomfört behandlingen, då ett förlängt liv 
ansågs vara värt de komplikationer som behandlingen kunde resultera i (Ervik & 
Asplund, 2012; Letts, Tamlyn, & Byers, 2010). Känslan av att vara maskulin var också 
relaterat till individernas förmåga till att spontant kunna initiera ett samlag med sin 
partner. När biverkningar från behandlingar påverkade erektionsförmågan blev det 
svårare att vara spontan (Hanly et al., 2014; Schantz Laursen, 2017).  
  
Sexuellt självförtroende  
Det var vanligt att patienter som hade genomgått prostatacancerbehandling upplevde 
fysiska förändringar som att inte kunna genomföra penetrerande sex, förändrat 

Att förlora en del av sin 
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utseende av penis samt urinläckage, som negativt för det sexuella självförtroendet, då 
de såg sig som mindre åtråvärda jämfört med tidigare (Hanly et al., 2014; Rivers et al., 
2010). Att inte kunna erhålla en erektion upplevdes som förödande för det sexuella 
självförtroendet. Patienterna upplevde att de hade hamnat i en sårbar och utsatt 
situation där de kände en avsaknad av kunskap för att hantera den sexuella 
dysfunktion som de ställts inför. Det kunde påverka patienterna i en sådan 
utsträckning att de inte längre såg något hopp om att kunna ha sex igen, och upplevdes 
även som genant av individerna som kände sig osäkra i de sexuellt relaterade 
situationerna (Lee et al., 2015).  
  
Känslor av förlorad sexuell funktion 

Att förlora förmågan till att kunna genomföra ett samlag på samma premisser som före 
behandlingen orsakade en rad olika känslor hos patienterna (Letts et al., 2010; 
Wittmann et al., 2014), och försämrade livskvalitén hos individerna med 
prostatacancer (Hanly et al., 2014; Paterson et al., 2017). Känslor som ilska och chock 
förekom ofta hos dem som behandlats för prostatacancer. Likaså var depression en 
förekommande komplikation bland patienterna (Hanly et al., 2014; Letts et al., 2010). 
De förändringar som orsakade de starka känslorna var den försämrade sexlusten, att 
inte kunna få utlösning, samt den försämrade upplevelsen av att få en orgasm (Hanly 
et al., 2014). Att inte längre kunna få en utlösning beskrevs av många män som en djup 
besvikelse relaterat till deras sexliv (McConkey & Holborn, 2018). Den förändrade 
situationen upplevdes som mycket besvärande av de patienter som fortfarande kände 
ett sexuellt begär, men som samtidigt inte hade den fysiska kapaciteten för att kunna 
genomföra ett samlag (Schantz Laursen, 2017). Den urininkontinens som kunde 
uppstå påverkade många män i deras dagliga liv, framförallt begränsades patienterna 
i olika typer av sexuella aktiviteter där deras problem resulterade i genanta situationer 
(Hanly et al., 2014). En stor besvikelse uttrycktes bland patienterna som kände att 
deras normala liv hade fått stå tillbaka på grund av behandlingens biverkningar 
(Witmann et al., 2014).  

Upplevd påverkan på relationer 

 

Intimitet  
Det beskrivs att patienterna antog att deras partner fortfarande ville bli sexuellt 
tillfredsställd i samma utsträckning som innan sjukdomen blev ett hinder (Paterson et 
al., 2017). De känslor som upplevdes hos patienterna när de inte kunde tillfredsställa 
sin partner som tidigare var starka känslor av bitterhet och frustration över att sakna 
den förmåga de en gång haft (Letts et al., 2010). En stor del av patienterna uppgav att 
de hade slutat ha sexuellt umgänge, och inte längre hade någon intim relation med sin 
partner. Det här berodde främst på deras oförmåga att kunna upprätthålla en fullgod 
erektion i samband med intima situationer. Ett flertal patienter uppgav att de 
fortfarande hade behov av intima relationer, och att lusten fortfarande fanns kvar, dock 
hade de börjat acceptera att deras sexliv var över för gott (Lee et al., 2015; Letts et al., 
2010). Förlusten av intima relationer förde inte alltid med sig känslor av uppgivenhet, 
utan det förekom att patienterna accepterade den nya situationen som hade uppstått 
(Hanly et al., 2014). Det beskrivs att förlusten av de intima relationerna accepterades 
genom att rättfärdiga problemen med att individerna var för gamla för att såväl tänka 
på, som att utföra ett samlag (Paterson et al., 2017; Wittmann et al., 2014). Andra 
uppgav att deras intimitet till partnern inte var densamma som förut, men att de 
fortfarande fysiskt berörde sin partner, höll händer och kramades (Letts et al., 2010). 
Vid de tillfällen som båda parter var öppna mot varandra och delade med sig av 
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varandras upplevelser kunde det resultera i förbättrade relationer jämfört med innan 
behandlingen. Det här berodde på att individerna utvecklade sitt förhållande till något 
mer än intimitet och sexuell närhet (Hanly et al., 2014; Wittman et al., 2014).  
 
Oro i samband med relationer 
De fysiologiska förändringarna som orsakades av prostatacancer och tillhörande 
behandling resulterade i utmaningar i de relationer som patienterna befann sig i, så 
även i sökandet efter nya relationer (Letts et al., 2010; Schantz Laursen, 2017). Det 
beskrivs att det var känslomässigt tungt att anpassa sig till den försämrade sexuella 
funktionen, vilket försvårade det för patienterna att uttrycka sin kärlek och tillgivenhet 
till sin partner (O’Shaughnessy et al., 2015). Förändringarna bestod främst av erektil 
dysfunktion samt urinläckage som resulterade i känslor av pinsamhet och en ängslan 
inför hur partnern skulle reagera (Hanly et al., 2014). I de situationer där patienten 
befann sig i en relation kände mannen ofta oro inför hur relationen till partnern skulle 
påverkas utav de förändrade förutsättningarna till samlag, vilket förklarades med att 
samlag ansågs vara ett sätt att uttrycka sina känslor på (Hanly et al., 2014; 
O’Shaughnessy et al., 2013). Känslor av oro var även kopplade till patienternas 
oförmåga att kunna tillfredsställa sin partner sexuellt, vilket skapade en rädsla för att 
deras partner skulle söka sig till andra män. Patienterna uttryckte även en frustration 
över att inte längre kunna vara nära sin partner på samma sätt som innan behandling 
(Letts et al., 2010; McConkey & Holborn, 2018; Schantz Laursen, 2017). Att inleda nya 
relationer upplevdes även problematiskt då det fanns en oro över den förändrade 
kroppen, samt att individerna inte kände sig lika åtråvärda jämfört med innan 
behandlingen (Letts et al., 2010; O’Shaughnessy et al., 2015). Oron över att inleda nya 
relationer utmynnade i vissa fall i en rädsla där individerna istället för att söka nya 
relationer isolerade sig (Hanly et al., 2014).  
  
Att erhålla stöd av partner 
Då patienter drabbats av prostatacancer och deras förmåga till samlag försämrats av 
de olika behandlingarna, fanns det fortfarande en stark vilja och stolthet hos många 
patienter att övervinna de hinder som fanns (O’Shaughnessy et al., 2013). Ett bra stöd 
från patientens partner gav en bättre förmåga att hantera situationen hos den 
drabbade, som på ett mer effektivt sätt kunde återhämta sig från de negativa känslor 
som kunde uppstå efter behandlingen (Kazer et al., 2010; Letts et al., 2010; 
O'Shaughnessy, Laws, & Esterman, 2015). Det var även vanligt att patienterna kände 
en önskan om att deras partner visade ett större engagemang för deras sexuella 
tillfrisknande, vilket ansågs vara en viktig del i deras väg tillbaka för att kunna bli 
sexuellt aktiva igen (Wittmann et al., 2014). 

Att kunna anpassa sin livssituation  

 

När sexlivet får en ny riktning  
Flera av patienterna som överlevt prostatacancer såg det som ansträngande att 
anpassa sig till förändringarna som uppstått efter behandlingen (O’Shaughnessy et al., 
2015). Studier som har undersökt homosexuella patienters upplevelse visade att 
deltagarna ofta hade fått byta roller under sexakten. De som tidigare hade varit den 
som oftast penetrerade, hade nu blivit den som blev penetrerad. Det här ansågs 
oönskat, men nödvändigt för att bibehålla sitt sexliv (Lee et al., 2015; McConkey & 
Holborn, 2018). Samtidigt upplevde inte alla patienter ett behov av att anpassa sig, 
utan det fanns patienter som inte längre hade något sexuellt behov, och då inte såg det 
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som nödvändigt eller frustrerande att leva ett liv utan sexuell närhet (Hanly et al., 
2014).  
 
Copingförmågor 
En stor del av patienterna upplevde det besvärligt att hantera den erektila 
dysfunktionen. Samtidigt fanns det patienter som hanterade de sexuella 
biverkningarna genom att hitta nya sätt att uttrycka sin sexualitet (Paterson et al., 
2017; Schantz Laursen, 2017). Deltagare uttryckte det som svårt, men samtidigt 
avgörande för deras sexuella hälsa att de anpassade sig till den nya livssituationen. 
Istället för att ha penetrerande sex, beskrevs det att patienter omdefinierade begreppet 
sexualitet och dess innebörd, och tillsammans med deras partner utökade sin 
kärleksrepertoar genom att smeka och upptäcka varandras kroppar på nya sätt 
(O’Shaughnessy et al., 2015; Schantz Laursen, 2017; Wittmann et al., 2014). En faktor 
som visat sig ha betydelse för huruvida befintliga par hanterade situationen var hur väl 
de kommunicerade om det aktuella problemet, de som hade en öppen dialog med sin 
partner tenderade att reagera mer positivt på situationen än de som inte hade det (Letts 
et al., 2010). Olika copingförmågor identifierades inom individerna, där flera uppgav 
sig använda humor för att hantera sina upplevda problem. När situationer upplevdes 
som genanta var det ofta galghumor som patienterna använde sig av för att 
avdramatisera situationerna (Ervik & Asplund, 2012; Wittmann et al., 2014). Det har 
av patienter även beskrivits att de har lyckats hantera den sviktande sexuella förmågan. 
Genom att se positivt på framtiden, där små framsteg värderades högt motiverades 
patienterna till att uppnå en tillfredställande sexuell kapacitet (Letts et al., 2010; 
O’Shaughnessy et al., 2015).  
 
Sexuella hjälpmedel 
Upplevelsen av att använda sig av sexuella hjälpmedel varierade bland patienterna. 
Patienter beskrev att deras självförtroende hade ökat samt att deras manlighet hade 
återupprättats. Samtidigt beskrev patienter att kostnaden, ansträngningen och den 
bristfälliga effektivitet hjälpmedlen besatt genererade känslor av besvikelse och 
frustration. Det ansågs även vara pinsamt att använda sig av sexuella hjälpmedel, och 
patienter försökte använda sig av dem diskret, utan att deras partner fick insyn i 
proceduren (Hanly et al., 2014; Letts et al., 2010). Andra barriärer för användningen 
av sexuella hjälpmedel var känslor av att det kändes onaturligt att exempelvis ge sig 
själv en injektion för att åstadkomma en erektion (Letts et al., 2010). Att patienter inte 
uppskattade de erektionsförstärkande hjälpmedlen som fanns, och även saknade 
kunskap om dem bidrog till ett hinder för att utföra sexuella aktiviteter (Paterson et 
al., 2017; Wittmann et al, 2014).  
  

Diskussion 

Metoddiskussion  

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva patienters upplevelser av sexuell hälsa 
vid prostatacancer. Litteraturöversiktens syfte besvarades av tio kvalitativa artiklar 
samt två artiklar där mixad metod använts (se Bilaga 3). Artiklarna baserades på 
resultat från Nordamerika, Storbritannien, Australien, Danmark och Norge. Att 
artiklarna var genomförda i flera olika länder med varierande sjukvårdssystem, samt 
att deltagarna varit influerade av olika kulturer kan varit en orsak till att upplevelserna 
beskrivits olika i studierna. Det bidrar således till att resultatet blir svårare att 
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generalisera och därav påverkades studiens överförbarhet (Henricson, 2017a). 
Förförståelsen för det valda syftet var begränsad, vilket diskuterades i inledningsfasen 
för att reducera risken att förförståelsen skulle påverka utgången av 
resultatredovisningen (Henricson, 2017a).  
 
En litteraturöversikt utfördes för att sammanställa det nuvarande kunskapsläget 
angående patienter med prostatacancer och deras sexuella hälsa. Fördelen med att 
genomföra en litteraturöversikt är att det skapas en översikt angående den nuvarande 
kunskapen som finns inom ett specifikt område. En risk med den genomförda 
litteraturöversikten var att ett selektivt urval kan ha tillämpats, vilket skulle kunna 
resultera i att studien inte redovisat data som varit relevant för syftet, och på så vis 
skapat en förvriden sanning (Friberg, 2012).  
 
Studien har utgått från en induktiv ansats, vilket ansågs lämpligt för studien, då 
frågeställningarna är relativt öppna, samtidigt som förförståelsen för det valda syftet 
var begränsad. Hade litteraturöversikten istället utgått från en deduktiv ansats, hade 
det holistiska perspektivet med tillhörande dimensioner utgjort ett verktyg för att 
analysera och redovisa resultatet utifrån en bestämd teori eller premiss (Henricson & 
Billhult, 2017). Genom att använda en deduktiv ansats i litteraturöversikten kunde 
arbetet få en tydligare struktur (Henricson, 2017b), men å andra sidan kunde delar av 
helheten missas som också är en viktig utgångspunkt i det holistiska perspektivet. Med 
anledning av ovanstående ansågs en induktiv ansats således vara mer lämplig.  
 
Arbetet har en kvalitativ design då det ansågs vara mest lämpligt för syftet. Nackdelen 
med att använda en litteraturstudie med en kvalitativ design där kvalitativa data 
analyseras kan vara att de intervjuade deltagarna kan ha drabbats av ”intervjuar-
effekten”. Det innebär att deltagarna formulerat sina svar utefter vad de tror att 
intervjuaren vill höra. Samtidigt befinner sig den intervjuade i ett underläge, som kan 
resultera i att frågorna uppfattas påtvingade, vilket i sin tur kan ge en felaktig bild av 
det studerade fenomenet (Kjellström, 2017).  
 
I inledningsfasen av artikelsökningen uppmärksammades flertalet artiklar där 
deltagarna identifierade sig själva som homosexuella. Det här diskuterades och det 
ansågs vara fördelaktigt att inkludera artiklarna i studien, för att på så vis uppnå ett 
resultat med en större mångfald. Därav valdes sökordet ”Gay men” ut, vilket gav få 
träffar, men resulterade i att ytterligare en artikel med homosexuella deltagare 
inkluderades i resultatet. Under datainsamlingen användes tre databaser: PubMED, 
CINAHL och PsycINFO, som alla tre har en koppling till området omvårdnad. Genom 
att använda sig av flera databaser kunde arbetets trovärdighet stärkas genom att öka 
sannolikheten för att hitta artiklar som svarade upp på syftet. Artiklarna som använts 
i resultatet har dock inte genomgående samma design vilket kan ha sänkt studiens 
trovärdighet (Henricson, 2017a).  
 
Under granskningsprocessen använde sig författarna individuellt av det bifogade 
granskningsprotokollet (se Bilaga 1) för att sedan jämföra sina granskningar, för att på 
så vis öka studiens pålitlighet. Då artiklarna som använts har genomgått 
kvalitetsgranskning bedömdes de ha hög kvalitet och god trovärdighet. Kvaliteten på 
de granskade artiklarna har generellt varit goda, där samtliga, utan en artikel fick 
maxpoäng enligt bedömningsprotokollet. Artikeln inkluderades trots att den inte 
uppnådde full poäng (12/14), då den ansågs vara till gagn för resultatet (se Bilaga 4).  
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Inklusions- och exklusionskriterier användes för att försäkras om att de granskade 
artiklarna höll en god kvalitét samt att det etiska förhållningssättet kunde garanteras 
genom forskningsprocessen. Enbart artiklar som har varit peer-reviewed har använts, 
vilket stärker trovärdigheten av resultatet (Henricson, 2017a).  
 
Under sammanställningen av resultatet identifierades meningsenheter, 
underkategorier och huvudkategorier genom att det såväl individuellt som gemensamt 
utfördes en analys och diskussion av fynden, vilket vidare kan stärka studiens kvalitet 
och ge en bättre mångfald (Henricson, 2017a).  
 
Litteraturstudien har under arbetets gång blivit granskad genom grupphandledning 
där medstudenter kontinuerligt har följt arbetet och lämnat förslag på förbättringar 
och systematiskt granskat studien från det att arbetet inleddes. Att jobba med 
grupphandledning stärker både pålitlighet och trovärdighet, dock var deltagarna i 
grupphandledningen oerfarna, vilket kan inverkat negativt på den kritik arbetet har 
fått. Handledare har även nyttjats under skrivandets gång, givit konstruktiv kritik och 
granskat vad som skrivits i arbetet. Då handledaren har mer erfarenhet av 
forskningsprocessen ökar det trovärdigheten då handledarens kompetens och 
erfarenhet kom till nytta för arbetets fortskridning (Henricson, 2017a).  
 
På grund av bristande språkförståelser finns risker relaterat till det etiska 
förhållningssättet, då språkliga kunskaper samt metodförståelse kan ha resulterat i att 
resultatet tolkades på fel sätt, samt att nedlåtande attityder gentemot grupper riskerar 
att förekomma (Kjellström, 2017). I de granskade artiklarna var det emellanåt 
problematiskt att finna information angående deras etiska förhållningssätt. I de fall 
där det inte var beskrivet om artiklarna hade fått godkänt av en etisk kommitté 
diskuterades istället de etiska ställningstaganden, och deltagarnas samtyckte till att 
medverka samt att de hade tillhandahållit adekvat information angående studien.  

Resultatdiskussion  

Resultatet visade att det framförallt var oförmågan till att upprätthålla en erektion som 
påverkade patienternas sexuella hälsa vid prostatacancer. Den här oförmågan 
påverkade individers identitet och föranledde att patienter gav upp intima relationer, 
var oroliga över att bli lämnade av sin partner samt att inleda nya relationer. För att 
överkomma besvären var en positiv livssyn och en partner vid ens sida fördelaktig, och 
i viss mån även sexuella hjälpmedel. De tre kategorier som identifierades var: Att 
förlora en del av sin identitet, Upplevd påverkan på relationer, Att kunna anpassa 
sin livssituation. 

Att förlora en del av sin identitet 
Identitetsproblem var kopplade till förluster av maskulinitet, självförtroende och 
självkänsla, som negativt påverkades av de fysiska komplikationerna som uppstått till 
följd av prostatacancern. Identitetsproblem förorsakade av prostatacancer bekräftas i 
en studie av De Moraes Lopes et al. (2012), som beskrev att deltagarna upplevde sina 
kroppar som mindre manliga, och istället som feminina. På grund av urininkontinens 
blev de tvingade till att använda inkontinensskydd, vilket tillsammans med den 
erektila dysfunktionen resulterade i sviktande självförtroende och förlorad 
självrespekt. I litteraturstudien redovisas att maskuliniteten i hög grad påverkades av 
prostatacancern. En studie av Zaider, Manne, Nelson, Mulhall, & Kissane (2012) 
redovisar dock ett annat resultat. Där framkom det att individers maskulinitet efter 



 

12 
 

prostatacancer inte hade påverkats i någon större utsträckning. Differensen skulle 
kunna förklaras av att samtliga deltagare i studien befann sig i ett förhållande. Att 
befinna sig i en stabil relation skulle då kunna bidra till en trygghet i sin maskulinitet, 
då relationen sedan tidigare har byggts upp, jämfört med de patienter som står inför 
oron över att inleda nya relationer med en förlorad kroppslig förmåga.  
  
Upplevd påverkan på relationer 
Litteraturstudien visade att patienternas intimitet till deras partner påverkades av 
prostatacancern. Den fysiska närheten till partnern definierades starkt av patienternas 
förmåga till att utföra ett penetrerande samlag, vilket blev problematiskt då förmågan 
till erektion var nedsatt hos majoriteten. Individer beskrev att de på grund av 
oförmågan till erektion avstod intima stunder med sin partner. Beslutet att avstå från 
intima stunder var många gånger relaterat till en högre ålder, där individer ansåg att 
intimitet och sex inte längre var viktigt i deras liv. Antagandet styrks i studier där det 
beskrivs att patienterna motiverade beslutet med att de redan hade barn (Iyigun, 
Ayhan, & Tastan, 2008), och var tacksamma över att cancern var botad, där livet gick 
före förlorad funktion (Wennick, Jönsson, Bratt, & Stenzelius, 2017).  Det fanns även 
de deltagare som beskrev att deras motivation till att bibehålla intimiteten till sin 
partner fanns kvar, där de fann nya sätt att vara intima på. Samtidigt bör vårdpersonal 
vara försiktiga med att ta förgivet att motivation finns, då vissa patienter och deras 
partners upplever sig tillfredsställda över att intimitet är frånvarande i deras liv 
(Wennick et al., 2017).  
 
Det framkom att patienternas förmåga till att kunna återhämta sig speglades i vilket 
stöd som gavs av patientens eventuella partner. Förbättrade emotionella 
copingförmågor kunde ses hos de patienter som fick stöd av sin partner. Vilket även 
bekräftas i en studie av Wootten et al. (2014), där partners attityd gentemot 
patienternas situation hade en betydelse för hur eventuella utmaningar bemöttes och 
hanterades av patienterna. Det skulle kunna förklara litteraturstudiens resultat som 
beskriver partnerns betydelse för patientens känslomässiga respons på situationen. 
Det kan samtidigt styrka att patienter hanterade problematiken med den sexuella 
dysfunktionen olika, men även att det finns samband mellan copingförmågor och 
partners stödfunktioner. De olika upplevelserna mellan de som har en partner jämfört 
med de som lever ensamma, belyser den positiva betydelsen av vad ett stöd från en 
partner kan innebära.  
 

En vanlig känsla som beskrevs av deltagarna i litteraturöversikten var känslor av oro 
över hur deras relationer skulle påverkas relaterat till de fysiologiska förändringarna 
som prostatacancern och dess behandling resulterat i. Känslorna av oro beskrivs 
annorlunda i en studie gjord av Iyigun et al. (2008) där majoriteten, 64 % av deltagarna 
uppgav att deras förhållande inte hade påverkats negativt utav de fysiologiska 
förändringarna efter prostatacancern. Anledningen till att upplevelserna kan variera, 
skulle kunna bero på tidsaspekten, där upplevelserna tenderar att variera över tid, och 
hur lång tid det har gått från behandlingstillfället. Patienter upplevde även en oro inför 
att inleda nya relationer, då erektionsförmågan ansågs vara viktig då individerna 
träffade nya potentiella partners. Känslan av oro styrks av Wennick et al. (2017), där 
deltagare beskrev sig själva som värdelösa när avsaknaden av erektion infann sig.  
 
Att kunna anpassa sin livssituation 
Att anpassa sig efter de nya sexuella förutsättningarna ansågs ansträngande av 
patienterna. Det upplevdes svårt att uttrycka sin kärlek, och individerna fick 



 

13 
 

omvärdera sin sexualitet. Att kunna anpassa sig ansågs av många som avgörande, där 
penetrerande samlag ersattes av nya sätt att visa sin åtrå till sin partner på. Att 
anpassningen innebar en känslomässig påfrestning styrks av Köhler et al. (2014), som 
redovisade att det fanns en tydlig korrelation mellan en försämrad sexuell funktion och 
känslomässig frustration. Det belyser patientgruppens behov av stöd från hälso- och 
sjukvården för att ta sig igenom den transition som förlusten av kroppsliga funktioner 
innebar. Genom att sjuksköterskan är insatt i och har förståelse för patienternas behov 
av anpassning kan individerna förses med information och stöd, för att lättare kunna 
anpassa sig. I förlängningen borde det således kunna resultera i att patienternas 
sexuella hälsa främjas.  
 
Det framkom att en stor del av patienterna hanterade den erektila dysfunktionen 
genom att antingen använda humor för att avdramatisera problematiken, eller genom 
att ha en positiv inställning och framtidstro. Att patienter hanterade problematiken 
med en positiv framtidstro återkommer i annan studie, där patienter angav att en 
normalisering av sjukdomen var viktigt att själv sträva efter, för att hantera den 
stigmatisering som annars kunde uppstå (Cayless, Forbat, Illingworth, Hubbard, & 
Kearney, 2010).  
  
Patienternas erfarenhet av sexuella hjälpmedel varierade, och kunde ses som ett hinder 
för en fortsatt god sexuell hälsa. Det berodde främst på hälso- och sjukvårdens 
bristfälliga insats att ge information angående de hjälpmedel som fanns att tillgå. Det 
bekräftades vidare i en studie av Weber och Roberts (2015) där patienterna uttryckte 
att de hade fått bristfällig information om de olika hjälpmedel som fanns att 
tillhandahålla, och menade att det hade varit av stor betydelse för deras fortsatta 
rehabilitering av de sexuella förmågorna. Hade individerna istället fått en god 
information hade det kunnat hjälpa patienterna att snabbare kunna återhämta sig efter 
behandlingen och därmed upplevt färre konsekvenser (Mulhall, Parker, Waters, & 
Flanigan, 2009). Då det fanns ett samband i resultatet mellan försämrad sexuell hälsa 
och upplevelsen av lägre maskulinitet samt självförtroende, hade komplikationerna 
möjligtvis kunnat undvikas med bättre information.  
 
Holistiska perspektivet  
Det holistiska perspektivet innebär att en helhetssyn på människan ska resultera i att 
fysiska, psykiska, sociokulturella, själsliga och andliga dimensioner blir tillgodosedda 
(Sarvimäki & Stenbock-Hult, 1996). I resultatet framgår att flera av dimensionerna var 
starkt påverkade av prostatacancern. Den fysiska dimensionen påverkades av en 
försämrad förmåga till erektion, förändrat utseende av penis samt urinläckage. De 
fysiska förändringarna som uppstod hade i sin tur en negativ inverkan på individernas 
psykiska dimensioner där oro, ångest och depressioner kunde härledas till de fysiska 
förändringarna. Även identitetsproblem uppstod när individerna inte kände igen sig 
själva vilket resulterade i en sänkt självkänsla. För att överkomma hindren uppgav 
flertalet patienter att ett stöd av en partner hjälpte dem att överkomma och hantera 
problemen. Den sociokulturella aspekten har även visat sig kunna tillgodoses genom 
att patienterna deltar i stödgrupper eller söker stöd av familj och vänner (Lepherd, 
2013). Själsliga dimensioner var kopplade till prostatacancern, då flera patienter 
uppgav att de fysiska förändringarna var obetydliga, när de fick behålla livet. Vilket 
vidare styrks av Lepherd (2013). I litteraturöversiktens resultat redovisas inte att 
andliga faktorer hjälpte patienterna att hantera problematiken i samband med den 
sexuella hälsan. Men att ha en tro till en högre makt har visat sig vara en betydelsefull 
komponent för att hantera problematiken i samband med prostatacancer (Pascoe & 
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Edvardsson, 2016). Att kunna se sig själv ur ett större perspektiv, och få anknytning 
till sin spirituella sida har ansetts vara en effektiv copingförmåga (Lepherd, 2013).  
 
Det beskrivs flera tillfällen där hälso- och sjukvården fallerat i att se hela människan 
som blir vårdad. Bland annat beskrivs det i en studie med homosexuella/bisexuella 
deltagare att informationen de tillhandahöll enbart var anpassade efter heterosexuella 
patienters behov och efterfrågan (Rose, Ussher, Perz, 2016). Hade informationen 
istället varit individanpassad utefter en datainsamling där hela individens behov tagits 
i beaktande, och inte varit anpassad efter heteronormativa antaganden hade troligen 
tillfredsställelsen ökat hos patienterna (Kelly, Sakellariou, Fry, & Vougioukalou, 2017). 
Det har även beskrivits att sjukvården mycket tydligt fokuserade på att bota cancern, 
och på så vis gick miste om de psykiska, sociokulturella, själsliga samt andliga 
dimensionerna relaterat till det holistiska perspektivet (Rose et al., 2016).  

Kliniska implikationer  

 

Patienter med prostatacancer upplever i stor utsträckning sexuell ohälsa kopplat till 
diagnos och behandling. Sjukvårdspersonal kan medverka till att främja den sexuella 
hälsan hos patienter genom en högre kunskapsnivå angående problematiken (Carter 
et al., 2011). Genom bättre förståelse, ökad kunskap och ett förhållningssätt där 
sjuksköterskan vågar prata om sexuell hälsa kan den sexuella ohälsan förebyggas hos 
patienter med prostatacancer. Ur ett samhälleligt perspektiv kan det således minska 
vårdkostnader då patienter upplever en högre grad av hälsa där behovet av återbesök 
relaterat till informationsbrister reduceras. Genom att förse patienten med 
information om den sexuella hälsan kan en högre livskvalitet främjas, och enligt svensk 
Sjuksköterskeförening (2017) har delgivandet av information en central roll i 
sjuksköterskans arbetsuppgifter.  
 
Tidigare forskning fokuserar framförallt på de sexuella biverkningarna av enskilda 
behandlingsmetoder, och hur patienterna har upplevt dem.  Litteraturöversikten kan 
komplettera allmänsjuksköterskans kunskaper genom att inte presentera specifika 
behandlingars konsekvenser. Litteraturöversikten erbjuder en bredare analys av flera 
olika behandlingsmetoder, och hur patienterna upplever komplikationerna relaterade 
till sin sexuella hälsa. På så vis kan litteraturöversikten generera ett mer överskådlig 
och överförbart resultat över patienters upplevda sexuella hälsa vid prostatacancer. 
Bifynd i resultatet visar att individer med annan sexuell läggning än den 
heterosexuella, upplever den sexuella hälsan annorlunda, och påverkas av andra 
faktorer än de heterosexuella deltagarna (Rose et al., 2017). Forskningen angående 
deras upplevelser och hur sjukvårdspersonal ska bemöta dem är idag bristfällig och 
behöver utökas. Genom fortsatt forskning om icke-heterosexuella patienters 
upplevelser av prostatacancer kan vården utvecklas och bli mer jämlik.  
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Slutsatser 

Patienter som drabbats av prostatacancer upplever en försämrad sexuell hälsa, som 
påverkar identitet och relationer där anpassningar till den nya situationen är en stor 
utmaning för individerna. Litteraturöversikten kan ge vårdpersonal en ökad förståelse 
och kunskap över patienternas upplevelser av sexuell hälsa i samband med 
prostatacancer, vilket vidare kan resultera i ett bättre och mer anpassat bemötande av 
patientgruppen.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod  

 

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ 
metod 
 

Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 

 

Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 

beskrivet? 

 

Är syftet relevant?    Ja  Nej  

 

Är urvalet beskrivet?    Ja   Nej  

 

Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  

(Kvalitativt syfte – kvalitativ metod) 

Beskrivs datainsamlingen?   Ja   Nej 

Beskrivs dataanalysen?   Ja   Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 

ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och 

trovärdighet) i diskussionen?   Ja   Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?      

      Ja   Nej  

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 

diskussionen?     Ja   Nej 

 
Är resultatet relevant för ert syfte? 

Om ja, beskriv: 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  
 

Om nej, motivera varför: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

 

Forskningsmetod (t ex fenomenologi, grounded theory) 

………………………………………………………….  

 
Patientkarakteristiska  

Antal……………………     
Ålder…………………....     

Man/Kvinna…………….     
 

Granskare sign: ……………………………………………….  

 
Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping/henr 



 

 
 

Bilaga 2: Sökhistorik 

 

Sökmotor Sökord 
Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
resultat Kvalitetsgranskade 

Till 
resultat 

CINAHL 
(15/2–18) Sexual health (and) Prostate cancer 140 15 9 5 1 
CINAHL 
(28/3–18) Sexual health (and) Prostate cancer (and) Gay men 10 3 1 1 1 

CINAHL 
(28/3–18)  Prostate cancer (and) Sexual* 264 18 11 6 3 
CINAHL 
(28/3–18) Prostate cancer (and) Sexual* (and) Identity 15 4 3 2 2 
PsycINFO 
(28/3–18) Sexual health (and) Prostate cancer (and) Qualitative 49 3 3 3 3 

PubMED 
(28/3–18) Prostate cancer (and) Sexual function (and) Qualitative 39 4 2 2 2 

Totalt antal artiklar: 12



 

 
 

Bilaga 3: Artikelmatris   

 
 

Titel, författare, år Syfte Metod/antal deltagare Resultat Poäng 

Unmet Supportive Care 
Needs of Men With 
Locally Adcanced and 
Metastatic Prostate 
Cancer on Hormonal 
Treatment: A Mixed 
Methods study. 
 
Paterson, C., Kata, S., 
Nandwani, G., Das 
Chaudhury, D., & Nabi, 
G.  
 
2017 

Syftet med studien var 
bättre förstå 
erfarenheterna av 
otillräckligt stöd av 
vårdbehov hos män som 
drabbats av prostatacancer 
och behandlas med 
hormonbehandling i 
Storbritannien.  

Mixed-method. Semi-
strukturerade intervjuer.  
 
31 deltagare. 

Komplexa och icke bemötta vårdbehov 
relaterat till fysiska; psykologiska; 
emotionella; intimitet; sexualitet; 
existentiella och bristande information 
och kommunikation från klinik till patient 
upplevdes. Patienterna hävdade att det 
nuvarande hälso- och sjukvårdssystemet 
inte bistod med en holistisk och 
personcentrerad vård. 

14/14 

Exploring the role of the 
partner in couples’ sexual 
recovery after surgery for 
prostate cancer. 
 
Wittmann, D., Carolan, 
M., Given, B., Skolarus, 
T.A., An, L., Palapattu, 
G., & Montie, J.E.  
 
2014 
 

Att förstå upplevelserna av 
patienter och deras 
partners upplevelse av 
sexuell återhämtning. 

Grounded-theory + Intervjuer. 
 
10 deltagare + 9 partners. 

Patienterna var överens om att partnern 
bidrar med ett emotionellt stöd. De 
uppfattade att det kritiska var partners 
egna sexualitet, och inte funktion som var 
avgörande för återhämtningen. Vissa män 
upplevde sig pressade av deras partners 
vilket fick dem osäkra för deras sexuella 
prestationer. Patienterna var inte 
medvetna om deras partners sexuella 
behov eller behov av stöd. 

14/14 

Exploring the Impact of 
Prostate Cancer on Men’s 
Sexual Well-Being. 
 

Att ur ett brett perspektiv 
bättre förstå 
prostatacancer och dess 

Intervjuer som baserats av 
frågeformulär som framställts via 
fem pilotstudier.  
 

Fem teman identifierades: (1) Partners 
svar på förändringar av sexuell funktion, 
(2) Effektivitet och medicinska 
behandlingar, (3) Kommunikation 

14/14 



 

 
 

Letts, C., Tamlyn, K., & 
Byers, E.S.  
 
2010 

behandlingars påverkan på 
mäns sexuella hälsa. 

19 deltagare. angående sexuell funktion med partner, 
(4) Acceptans av, eller avsked av sexuella 
förändringar och (5) Kommunikation med 
läkare angående sexuella förändringar. 

The struggle towards ‘the 
New Normal’: a 
qualitative insight into 
psychosexual adjustment 
to prostate cancer. 
 
Hanly, N., Mireskandari, 
S., & Juraskova, I.  
 
2014 

Syftet var att utforska 
faktorer som påverkar 
psykosexuell anpassning, 
självuppfattning och icke 
bemötta behov av 
information och stöd hos 
prostatacancer-patienter 
och deras partners. 

Face-to-face semi-strukturerade 
intervjuer.   
 
21 deltagare. 

Den kvalitativa analysen identifierade tre 
huvudteman som bidrog till individernas 
psykosexuella anpassning (1) Psykosexuell 
påverkan, (2) Kommunikation och stöd, 
(3) Integrationsprocess. 

14/14 

Sexuality in men after 
prostate cancer surgery: a 
qualitative interview 
study. 
 
Schantz Laursen, B. 
 
2017 

Syftet var att belysa 
effekten av kirurgisk 
behandling för sexualiteten 
hos patienter med 
prostatacancer. 

Fenomenologisk/hermeneutisk 
kvalitativ studie, baserades på 
intervjuer.   
 
4 deltagare. 

Fyra teman framkom i analysen av 
intervjuerna: (1) Brist på kontroll, (2) 
Självförtroende, (3) Intima relationer, och 
(4) Omdefiniering av sexualitet. 

14/14 

Love, faith and hope – a 
secondary analysis of 
prostate cancer survivors 
and their partners. 
 
O’Shaughnessy, P.K., 
Laws, T.A., & Esterman, 
A.J. 
 
2015. 

Syftet var att ge en större 
inblick I begreppen kärlek, 
hopp och tro kopplat till 
människors hälsa och I 
synnerhet överlevnad av 
män med cancer.  

Kvalitativ metod. Intervjuer. 
Fokusgrupper och parintervjuer.   

I resultatet identifierades oupplösta behov 
relaterade till begreppen: kärlek, hopp och 
tro. 

12/14 

Psychosocial issues 
related to sexual 
functioning among 
African-American 

Syftet med studien var att 
identifiera och beskriva 
psykosociala problem i 
relaterat till sexuell 

Grounded-theory. Semi-
strukturerade individuella 
intervjuer. 
 

Det fanns olika åsikter mellan patienterna 
och deras partners, i synnerhet avseende 
sexuell funktion. De manliga deltagare 
uttryckte oro relaterat till de sexuella 

14/14 



 

 
 

prostate cancer survivors 
and their spouses.  
 
Rivers, B.M., August, 
E.M., Gwede, C.K., Hart, 
A., Donovan, K.A., Pow-
Sang, J.M., & Quinn, G.P.  
 
2010. 

funktion bland 
afroamerikanska 
prostatacanceröverlevare 
och deras makar.  

12 deltagare + 12 partners. biverkningarna som behandlingen hade 
fört med sig. 

Exploring the lived 
experience of gay men 
with prostate cancer: A 
phenomenological study.  
 
McConkey, R.W., & 
Holborn, C.  
 
2018. 

Syftet var att utforska 
upplevelserna hos 
homosexuella patienter 
med prostatacancer. 

Djupgående intervjuer. Kvalitativ 
fenomenologisk metod.  
 
8 deltagare. 

Tre nyckelfynd: (1) Erfarenheten av 
diagnosen, (2) Beslutsfattande, och (3) 
Effekten av behandling. Med subteman 
som: chock över diagnosen; sexuella 
biverkningar; maskulinitet och 
homosexuell identitet.   

14/14 

The experience of 
unpartnered men with 
prostate cancer: a 
qualitative analysis.  
 
Kazer, W.K., Harden, J., 
Burke, M., Sanda, M.G., 
Hardy, J., Bailey, D.E.  
 
2010 

Syftet var att undersöka 
hur män utan partner 
fattar beslut angående 
behandling av 
prostatacancer; hanterar 
av biverkningar och 
upplever information och 
stöd. 

Semi-strukturerade intervjuer. 
Kvalitativ metod. 
 
17 deltagare. 

Fem teman identifierades: (1) Att hantera 
det ensam, (2) Beslut om diagnos och 
behandling, (3) Information och stöd, (4) 
Stöd relaterat till biverkningar och (5) 
Copingstrategier. 

14/14 

Dealing with a 
troublesome body: A 
qualitative study 
interview of men’s 
experiences living with 
cancer treated with 
endocrine therapy. 
 

Att redogöra för 
prostatacancerpatienters 
upplevelse av fysiologiska 
förändringar. 

Kvalitativ 
fenomenologisk/hermeneutisk 
metod. Intervjuer.   
 
10 deltagare. 

Fem teman identifierades (1) Något är fel, 
(2) När kroppen blir ett bekymmer, (3) Att 
må bra eller dåligt, (4) Handskas med 
alternativen, (5) Att prata om cancer och 
intima detaljer.  

14/14 



 

 
 

Ervik, B., & Asplund, K. 
 
2012. 
Impaired sexual function 
and prostate cancer: A 
mixed method 
investigation into the 
experiences of men and 
their partner.  
 
O'Shaughnessy, P., 
Ireland, C., Pelentsov, L., 
Thomas, L., & Esterman, 
A 
 
2013 

Att utforska upplevelser 
relaterat till den sexuella 
hälsan och 
prostatacancerpatienter, 
samt hur de upplever att 
deras relationer påverkas 
efter behandling. 

Mixed-method.  
Intervjuer i mindre grupper.  
 
150 deltagare. 

Tre teman identifierades (1) Sexuell 
dysfunktion, (2) Minskad sexlust, (3) 
Maskulinitet. 

14/14 

Impact of prostate cancer 
treatment on the sexual 
quality of life for men 
who have sex with men.  
 
Lee, T.K., Handy, A., 
Kwan, W., Oliffe, J., 
Brotto, L.A., Wassersug, 
R.J., & Dowsett, G.W.  
 
2015. 

Att utforska sexuella 
bekymmer hos 
homosexuella patienter 
som genomfört behandling 
av prostatacancer.  

Kvalitativ metod. Individuella, 
semistrukturerade intervjuer, 
baserade på öppna frågor.   

Följande teman identifierades (1) 
dysfunktioner kopplade till erektion, 
kontinens, utlösning och orgasm, (2) 
Utmaningar inför intima relationer, (3) 
Brist på psykosocialt stöd specifikt för 
homosexuella.  

14/14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 4. Granskningsmatris  

 

Granskning Art.1 Art.2 Art.3 Art. 4 Art.5 Art.6 Art.7 Art. 8 Art.9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 

Beskriver kunskapsläge x x x x x x x x x x x x 

Relevant syfte x x x x x x x x x x x x 

Beskrivet urval x x x x x x x x x x x x 

Kvalitativ metod x x x x x x x x x x x x 

Metod och syfte x x x x x x x x x x x x 

Datainsamling x x x x x x x x x x x x 

Dataanalys x x x x x x x x x x x x 

Etiskt förhållningssätt x x x x x x x x x x x x 

Kvalitetssäkringsbegrepp x x x x x x x x x x x x 
Huvudfynd i 
resultatdiskussion x x x x x  x x x x x x 

Återkoppling mot bakgrund x x x x x  x x x x x x 

Peer-reviewed x x x x x x x x x x x x 

Deltagare över 18 år x x x x x x x x x x x x 

Koppling till omvårdnad  x x x x x x x x x x x x 

Poäng 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 12/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 

 


