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Sammanfattning 
 

Prostatacancer är en mycket vanlig cancerform hos män. Sjukdomen kan behandlas 
med strålning, operation, läkemedel eller aktiv monitorering.  

Syftet var att beskriva mäns erfarenheter av att leva med prostatacancer. 

Metoden var en litteraturöversikt där sju artiklar med kvalitativ ansats analyserades 
utifrån Fribergs femstegsmodell. 

Resultatet gav två huvudkategorier; förändringar för individen och omgivningens 
betydelse, med fem subkategorier; emotionell påverkan, en förändrad kropp, en 
förändrad vardag, behov av stöd och behov av information.  

Slutsatsen var att prostatacancer påverkar män både psykiskt, fysiskt och socialt. 
Som sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap om diagnos, behandling och 
biverkningar för att kunna ge patienten det stöd och den information som den 
enskilde individen behöver så att patientens lidande lindras. 

Nyckelord: kontaktsjuksköterska, kvalitativ, lidande, litteraturöversikt, stöd  

 

 

 
 
 



 

Summary 
 

To live with prostate cancer 

Prostate cancer is a very common form of cancer in men. The disease can be treated 
with radiation, surgery, drugs or active surveillance. 

The aim was to describe men's experiences of living with prostate cancer. 

The method was a literature review where seven articles with a qualitative approach 
were analyzed based on Friberg's five-step model. 

The result gave two main categories; changes for the individual and the importance 
of the environment, with five subcategories; emotional impact, a changed body, a 
changed everyday life, need for support and need for information.  

The conclusion was that prostate cancer affects men both mentally, physically and 
socially. As a nurse, it's important to have knowledge about diagnosis, treatment and 
side effects to give the patient the support and information that the individual needs 
to relieve the patient's suffering. 

Keywords: literature review, nurse navigator, suffering, support, qualitative 
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Inledning 

Prostatacancer är den näst vanligaste cancerformen hos män och 2012 
diagnostiserades ca 1,1 miljoner män med sjukdomen (Globocan, 2012). Dödligheten 
av prostatacancer minskar i höginkomstländer, men förekomsten ökar globalt vilket 
innebär utmaningar då vårdresurser skiljer sig åt (Pishgar, Ebrahimi, Saeedi 
Moghaddam, Fitzmaurice & Amini, 2018). I Sverige fick 10500 män diagnosen 2016 
och prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män. År 2016 avled drygt 
2300 personer med sjukdomen (Socialstyrelsen, 2017).  I Sverige lever 85000 män 
med diagnosen prostatacancer. Ungefär hälften av de som drabbas är över 70 år när 
de får sin diagnos. En del av dem har en tumör som inte behöver behandlas, andra 
har genomgått operation eller strålbehandling, somliga har pågående 
hormonbehandling. En del män har blivit friskförklarade, andra har fått återfall. 
Vissa män märker inte av sin sjukdom, andra har mycket besvär dagligen och stor 
påverkan på vardagslivet av sjukdomen eller av biverkningar från behandlingen 
(Nystrand, 2016). Att leva med prostatacancer påverkar livet för den som drabbas. 
Vetskapen om att ha en cancerdiagnos kan ge lidande i form av både fysiska och 
psykiska besvär.  Det är av stor vikt att undersöka hur det är att leva med 
prostatacancer, så att sjuksköterskor får en ökad förståelse och kan 
möta männens behov och ge dem en god omvårdnad. Då prostatacancer är en mycket 
vanlig cancerform bland män träffar sjuksköterskor dessa patienter i stort sett inom 
vilket område de än arbetar med. 
 

Bakgrund 

Prostatakörteln  

Prostatakörteln ligger mellan urinblåsan och bäckenbotten hos män och en 
normalstor prostata har storleken som en valnöt. Den omsluter urinrörets övre del 
som en kraftig ring och sädesledaren går igenom körteln.  Prostatakörteln behövs för 
fortplantningen genom att den utsöndrar sekret i samband med sädestömning. I 
sekretet finns prostataspecifikt antigen (PSA) som underlättar spermiepassagen fram 
till ägget. Tillväxten och funktionen av prostatan stimuleras av könshormonet 
testosteron. Hos nästan alla män över 50 år växer den inre delen av prostatakörteln, 
så kallad godartad prostataförstoring, och ger vattenkastningsbesvär, (Järhult & 
Offenbartl, 2013; Nystrand, 2016).  

PSA  

PSA-värdet ökar med åldern, men även vid godartad prostataförstoring, 
inflammation i prostatan och vid prostatacancer. En av tio medelålders män har ett 
förhöjt PSA på grund av godartad prostataförstoring. Normalt finns små mängder 
PSA i blodet hos män och halten mäts genom ett venöst blodprov (Nystrand, 
2016). Screening för prostatacancer genom att kontrollera PSA-värdet, är ständigt 
under diskussion. Socialstyrelsen rekommenderar hälso- och sjukvården att de inte 
bör erbjuda screening för prostatacancer med PSA-prov. De anser att nyttan med 
screening inte tydligt överväger de negativa effekterna på befolkningsnivå. Många 
män skulle riskera att få en diagnos trots att deras cancer inte skulle utvecklats till 
någon allvarlig sjukdom (Socialstyrelsen, 2018). Kontroll av enstaka PSA-
prov minskar inte risken för att dö i prostatacancer under en tioårsperiod, däremot 
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ökar antalet fall av lågrisktumörer (Martin et al, 2018). PSA-testning leder till att 
många prostatacancrar som inte ger symtom, så kallad kliniskt icke-signifikant eller 
latent prostatacancer, diagnosticeras (Draisma et al, 2003).  

Prostatacancer  

De maligna cellerna utgår från körtelvävnaden, så kallat adenokarcinom. Cancern 
kan börja var som helst i prostatan, men då den oftast håller sig inom körteln lång 
tid, ger prostatacancer i tidigt skede sällan några symtom. Prostatans storlek ökar när 
cancern växer och i senare stadier kan prostatacancer ge samma symtom som 
godartad prostataförstoring; täta trängningar, svårigheter att komma igång med 
vattenkastningen, försvagad urinstråle, svårigheter att tömma urinblåsan och 
efterdropp. Andra tecken på prostatacancer kan vara viktminskning, trötthet, 
blodbrist eller bensvullnad. Cancern kan växa och tränga sig igenom kapseln och 
sprida sig till sädesblåsorna och sedan vidare till lymfkörtlarna. Metastaser sprider 
sig med blodet, ofta till skelettet men även till levern. Vanliga symtom vid spridd 
prostatacancer är smärtor i rygg eller höfterna. Det är vanligare att få diagnosen 
prostatacancer på grund av en utredning av förhöjt PSA-värde än att mannen haft 
symtom (Järhult & Offenbartl, 2013; Nystrand, 2016).  

Undersökningar och diagnos  

Vid läkarbesöket känner läkaren på prostatakörteln via ändtarmen med sitt finger. 
En normal prostata är slät, fast och något elastisk. Om prostatan känns hård eller 
knölig kan prostatacancer misstänkas. Om PSA-värdet är normalt och prostatan 
känns normal, kan misstanke om prostatacancer med hög sannolikhet uteslutas. Om 
misstanke om cancer kvarstår sker vidare utredning genom att en 
ultraljudsundersökning görs av körteln. Ultraljudsstaven förs in via ändtarmen och 
vävnadsprov kan tas med hjälp av en nål. Om proverna visar att det finns cancerceller 
i prostatan, får patienten diagnosen prostatacancer. Om vävnadsproven inte påvisat 
cancer hos en man med högt och stigande PSA-värde kan en 
magnetkameraundersökning (MR) vara av värde då misstänkta områden kan 
upptäckas (Nystrand, 2016).    

Behandlingar och dess biverkningar  

Grundprincipen för behandling av prostatacancer är att förhindra död men samtidigt 
undvika onödig överbehandling. Läkaren behöver bedöma patientens återstående 
livslängd i relation till tumörens förväntade förlopp, samt ge patienten eget inflytande 
vid behandlingsbeslutet (Damber & Peeker, 2012). Om patienten har en lågrisktumör 
kan så kallad aktiv monitorering bli aktuellt. Patienten kontrolleras regelbundet och 
åtgärd görs endast om tumören ger besvär eller om cancern växer. Hos de flesta äldre 
män, eller de som har andra sjukdomar, hinner oftast cancern inte bli allvarlig innan 
de avlider av andra orsaker (Tosoian et al, 2011). Strålbehandling eller bortoperation 
av prostatakörteln är de alternativ som finns vid en botande behandling. Det är 
ingen skillnad när det kommer till överlevnad om patienten fått strålning eller 
blivit opererad. Valet mellan behandlingsmetoderna bör bestämmas utifrån 
biverkningarna och patientens önskemål (Robinson et al, 2017). Vanliga biverkningar 
efter operation är urininkontinens och erektil dysfunktion (Haglind et al, 2015). 
Biverkningar efter strålning kan vara ökade besvär med urinträngningar, 
inkontinens, diarré och rektala blödningar. Oftast är biverkningarna övergående men 
en del patienter får kvarstående besvär (Schmid et al, 2012). Om patienten 
opereras för en högrisktumör brukar även strålning ges för att det kan finnas 
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cancerceller kvar efter operationen. Strålning i kombination med hormonbehandling 
ger bättre långtidsöverlevnad än enbart strålning efter operation. Patienterna har en 
minskad dödlighet i prostatacancer och en lägre förekomst av metastaser (Shipley et 
al, 2017).  Hormonell behandling är den huvudsakliga behandlingen vid spridd 
prostatacancer. Cancerns tillväxt bromsas med läkemedel som minskar 
testosteronnivån (Paterson, Grzegorz Kata, Nandwnii, Chaudhury & Nabi, 2017). 
Biverkningar av den hormonella behandlingen kan till exempel vara minskad sexuell 
lust, erektil dysfunktion, värmevallningar, trötthet, benskörhet, förändrad kropps-
sammansättning, och kognitiva besvär (Isbarn et al, 2009). När hormon-
behandlingen sviktar finns ett flertal läkemedel att använda sig 
utav, cytostatikabehandling eller strålbehandling mot metastaser (Nystrand, 2016).  

Lidande   

Vårdens primära uppgift är hjälpa den lidande människan att leva trots sjukdom och 
att med alla medel lindra personens lidande. Eriksson (2015) beskriver tre olika 
former av lidande som hälso- och sjukvårdspersonal möter: sjukdomslidande, 
vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidandet ställs sjuksköterskor inför i mötet 
med patienten, och är en följd av sjukdom eller dess behandling. Sjukdomslidandet 
kan delas in i kroppslig smärta som sällan är enbart kroppslig utan även själsligt och 
andligt lidande som förorsakas av de upplevelser av förnedring, skam och/eller skuld 
som patienten kan erfara i relation till sin sjukdom eller behandling. Vårdlidande 
finns i många olika former, varje människa som utsätts för lidande orsakat av vård 
eller utebliven vård upplever det individuellt.  Det är sjuksköterskans ansvar att 
förebygga och eliminera vårdlidandet. Vårdlidandet innefattar patienter som är 
ovetande, som inte blir sedda, som kränks eller som inte får tillräckligt med 
information om sin sjukdom. Livslidandet innebär en förändring i patientens 
livssituation som leder till en drastisk förändring i personens vardag. Människan 
börjar reflektera över sig själv, sitt liv, dess innehåll och dess riktning. Det kan 
innebära allt från ett hot om att förintas till att ge upp och inte orka kämpa mer 
(Eriksson, 2015).  Män med prostatacancer lever ofta med oro och lidande i vardagen 
och dessa känslor beror många gånger på biverkningar av behandlingen. 
Sjuksköterskan bör bistå med individanpassat stöd för att underlätta vardagen och 
minimera patientens lidande (Lombraña, Izquierdo, Gomez & Alcaraz, 2012).   

Sjuksköterskans roll vid prostatacancer 

Sjuksköterskans ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 
hälsa och lindra lidande för patienten. Alla människor har rätt att få omvårdnad på 
ett respektfullt sätt (SSF, 2017a). Hälso- och sjukvården ska utformas och 
genomföras i samråd med patienten. Patienten ska få information om sitt 
hälsotillstånd, behandlingsmetoder, det förväntade vårdförloppet samt biverkningar 
eller komplikationer (SFS, 2014). Det är sjuksköterskans uppgift att ansvara och leda 
omvårdnadsarbetet. En förutsättning för god omvårdnad är att sjuksköterskan har 
kompetens att skickligt utföra omvårdnadshandlingar samt skapa en tillförlitlig 
relation med patienten och dess närstående (SSF, 2017b). Då prostatacancer 
upptäcks allt tidigare innebär det att fler män får behandling med biverkningar som 
följd. Trots att cancervården ständigt utvecklas och förbättras kommer vissa män att 
leva med dessa biverkningar under lång tid. Att många män överlever med sin 
sjukdom innebär ett större krav på vården, då den ska kunna svara på männens 
långsiktiga omvårdnadsbehov (Cockle-Hearne et al, 2013). Sjuksköterskor anser att 
män med prostatacancer behöver stödjande vård genom att få hjälp att kunna 
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hantera smärta och andra symtom. De behöver även få information om behandlingar, 
dess biverkningar och alternativa behandlingar. Att kunna ge känslomässigt stöd för 
att männen ska kunna ta itu med sina rädslor som är relaterade till diagnosen och 
prognosen för sjukdomen, framkommer som viktigt, samt att männen 
behöver praktisk hjälp för att hantera inkontinens (Carter, Miller, Murphy, Payne & 
Bryant-Lukosius, 2014). För att förbättra information och kommunikation mellan 
patienten och vårdenheten, samt att öka patientens delaktighet rekommenderar 
Socialstyrelsen hälso- och sjukvården att erbjuda män med prostatacancer en 
namngiven kontaktsjuksköterska. Kontaktsjuksköterskan kan ge psykosocialt stöd 
och råd om symtomlindring. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting ska 
kontaktsjuksköterskan även vara tillgänglig för patienten, bevaka väntetider och ge 
information om planeringen, förmedla kontakt mellan olika yrkeskategorier, ansvara 
för den allmänna omvårdnaden samt identifiera psykosociala behov och 
rehabiliteringsbehov (Socialstyrelsen, 2014).  
 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva mäns erfarenheter av att leva med 
prostatacancer.    
 

Material och metod 

Design 

Metoden var en litteraturöversikt där artiklar med kvalitativ ansats inom 
ämnesområdet analyserades för att skapa en överblick över forskning inom området. 
Kvalitativa studier ökar förståelsen av människors upplevelser och erfarenheter. Då 
flera vetenskapliga studier analyseras och sammanställs kan det leda till mer kunskap 
än vad en enskild studie kan ge (Friberg, 2017). En induktiv ansats användes och 
artiklar insamlades förutsättningslöst. Inga antaganden skedde på förhand (Forsberg 
& Wengström, 2015).   

Urval och datainsamling 

Sökningarna gjordes i databaserna CINAHL, som är inriktad på forskning inom 
omvårdnad, och MedLine, som främst är inriktad på forskning inom medicin 
(Karlsson, 2017). Sökvägen som användes var lika i de båda databaserna. Sökningar 
gjordes på enskilda sökord som sedan sattes ihop för att få fram ett resultat som 
svarar mot litteraturöversiktens syfte. Ytterligare sökning gjordes i 
CINAHL, sökorden kombinerades på annat sätt, men då första sökningen 
i MedLine inte gav något relevant resultat gjordes inte ytterligare sökning i den 
databasen. I CINAHL användes headingstermen prostatic neoplasms och i MedLine 
användes samma ämnesord som MeSH-term. För att få fram patienters erfarenheter 
och känslor användes sökorden patient, experience, perception, attitude och 
perspective (se bilaga 1). Sökorden kombinerades med de booleska operatorerna OR 
och AND. Trunkeringar markeras med * och användes för att söka på ord med 
samma stam. Frassökning markeras med " och användes för att söka på ord som 
skulle vara nära varandra (Karlsson, 2017). De begränsningar som gjordes var att 
artiklarna var skrivna på engelska, de var vetenskapligt granskade, så kallade peer-
reviewed, och att de skulle vara publicerade efter år 2013. Inklusionskriterier var 
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artiklar med kvalitativ ansats som svarade mot syftet. Artiklarna kvalitetsgranskades 
utifrån ett protokoll framtaget av Avdelning för Omvårdnad på Hälsohögskolan i 
Jönköping (se bilaga 2). Artiklarna godkändes i granskningen om samtliga frågor i 
del I besvarades med "Ja", och sex av åtta frågor i del II.  

Antal träffar i MedLine var 51 stycken, varav fyra artiklar svarade mot syftet 
men ingen av dessa blev godkänd i kvalitetsgranskningen. Antal träffar i CINAHL 
blev 64 stycken vid första sökningen, respektive 228 stycken vid andra sökningen, 
varav 43 abstracts lästes igenom. Tio artiklar svarade mot syftet, dessa lästes igenom 
och kvalitetsgranskades varav sju stycken blev godkända i kvalitetsgranskningen (se 
bilaga 3).  

Dataanalys 

Artiklarna analyserades enligt Fribergs femstegsmodell där övergripande områden 
identifieras. Steg ett innebar att artiklarna lästes igenom ett flertal gånger för att 
förstå innehåll, mening och sammanhang, med fokus på artikelns resultat. Vid steg 
två identifierades nyckelfynden i varje enskild artikel. För att få en struktur och skapa 
en överskådlighet upprättades en artikelmatris i steg tre, som strukturerades 
efter författare, årtal, land, titel, syfte, design, metod, resultat och poäng 
i artikelgranskningen (se bilaga 3).  I steg fyra analyserades likheter och 
skillnader mellan de olika artiklarnas resultat, detta markerades i artiklarna med 
olika färgkoder. Därefter gjordes en sammanställning av det som framkom i 
analysen, sorterat i nya kategorier som svarade på översiktens syfte. I steg fem 
sammanställdes kategorierna med en förklarande text utifrån artiklarnas 
resultat. (Friberg, 2017).    

Etiska överväganden 

Kärnan i forskningsetik är att värna om människors lika värde, integritet och 
självbestämmande. Allt som berörs i forskning ska genomsyras av ett etiska aspekter. 
När en litteraturöversikt genomförs behövs inget etiskt godkännande, men etiken ska 
ändå tas i beaktande (Kjellström, 2017). Artiklarna i litteraturöversikten har 
kvalitetsgranskats utifrån Hälsohögskolans kvalitetsprotokoll (se bilaga 2) där det 
ingår en fråga om etiskt tillstånd, förhållningssätt eller ställningstagande beskrivs i 
studien. Forskning ska utföras enligt tre generella grundläggande etiska principer; 
respekt för individen, skyldighet att göra gott samt rättvis behandling. Respekt för 
individen innebär självbestämmande, att personer som deltar i studier ska ge 
informerat samtycke. All forskning ska göra gott och inte skada. Avvägningar mellan 
risk och nytta bör göras. Vid val av deltagare i studier gäller det att vara rättvis, att 
inte välja personer i sårbara eller missgynnade grupper (Belmontrapporten, 1978).  
Litteraturöversikten genomfördes för att en fördjupning inom ämnet bidrar till att få 
en större förståelse för vad patienter kan uppleva, vilket kan underlätta för att kunna 
ge en god omvårdnad och bättre tillgodose patienters behov (Kjellström, 2017).  
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Resultat 

I analysen framkom två kategorier med fem subkategorier.  

 

Figur 1. Kategorier och subkategorier 

 

Förändringar för individen  

Att leva med prostatacancer hade en emotionell påverkan hos männen, då känslorna 
skiftade och de funderade på sin identitet. Kroppen förändrades genom att 
behandlingen kunde ge biverkningar, där påverkan på maskuliniteten och 
sexualiteten var mest bekymmersamt. Förändringar i vardagen var ofta en följd av 
biverkningarna, där vattenkastningsbesvären kunde påverka männens sociala liv.  

Emotionell påverkan 
Diagnosen prostatacancer väckte känslor i individen och varje person levde på olika 
sätt. Känslorna kunde skifta från hopplöshet och sorg till optimism, acceptans och 
hopp (Ferrão, Bettinelli & Portella, 2017).  Männen upplevde svårigheter att 
acceptera sjukdomen, sin svaghet och sin situation (Öster, Hedestig, Johansson, 
Klingstedt & Lindh, 2013). Männen ifrågasatte sina tidigare beslut, handlingar och 
sin identitet (Levy & Cartwright, 2015). Männen berättade att de var vid liv men hade 
döden nära inpå, som en skugga över deras nuvarande jag och som skiljde dem från 
de levandes värld. De kunde inte fokusera på nuet, men hade också svårt att planera 
för en osäker framtid, vilket ledde till konflikt och utmaningar i dess identitet (Levy & 
Cartwright, 2015).  Sjukdomen gav en ofrivillig möjlighet att reflektera över vad 
som var viktigt i livet (Dieperink, Wagner, Hansen & Hansen, 2013). Männen kunde 
även uppleva att de grät lättare och hade lättare för att tycka synd om sig själva 
(Levy & Cartwright, 2015; Öster et al, 2013).  Oväntade händelser gjorde att de tänkte 
på annat än sin sjukdom och gav dem nya perspektiv. Med hjälp av positiva tankar 
och en vilja att gå framåt kunde männen gå från mörkret till att kunna se framåt mot 
en bättre framtid. Humorn spelade en stor roll för männen och hjälpte dem att prata 
om sina svårigheter och att byta fokus. De berättade historier för varandra och 
skrattade åt sina egna problem (Dieperink et al, 2013; Öster et al, 2013).  

Förändringar för individen 

• Emotionell påverkan 

• En förändrad kropp 

• En förändrad vardag 

Omgivningens betydelse 

• Behov av stöd 

• Behov av information 



7 
 

En förändrad kropp 
När männen fick sin diagnos hade de flesta inga tecken eller symtom på sjukdom och 
kände sig inte sjuka. De olika behandlingsmetoderna gav männen bieffekter i form av 
besvär med vattenkastningen, tarmen, sömnsvårigheter, smärta och värmevallningar 
(Dieperink et al, 2013; Ferrão et al, 2017; Öster et al, 2013).  Männen beskrev en 
pågående känsla av att de inte hade någon kontroll över sin kropp (Lepherd, 2014). 
Hormonbehandling kunde ge männen kroppsliga förändringar i form av 
viktuppgång, ökad fettvävnad särskilt på magen, brösten och rumpan, krympning av 
testiklar samt värmevallningar. Många upplevde att maskuliniteten försvann och att 
kroppen blev mer kvinnlig. Många symtom och besvär påverkade männens livskvalité 
och välmående på ett negativt sätt (Appleton et al, 2015; Dieperink et al, 2013). Den 
förändrade sexualiteten och maskuliniteten sågs som speciellt besvärande (Appleton 
et al, 2015). Både förlorad lust och nedsatt potens gav minskad sexuell funktion. 
Vissa män hade lust men ingen funktion medan andra hade mist lusten och önskade 
att återfå den (Öster et al, 2013). De sexuella förändringarna påverkade identiteten, 
maskuliniteten och mannens känsla av värde (Appleton et al, 2015; Ferrão et al, 2017; 
Michael, Barnett & Gray, 2016). Männen beskrev att den plötsliga förlusten av sexuell 
prestation kom som en chock och tog avsevärd tid att acceptera (Michael et al, 2016). 
Den sexuella dysfunktionen orsakade även frustration. Genom individuella 
reaktioner visade männen att de slets mellan förnekelse och acceptans, de önskade 
och hoppades att allt skulle återgå till det normala (Ferrão et al, 2017). Att återuppta 
den sexuella aktiviteten var något som var av stor betydelse för en del 
män. Andra män förminskade dess påverkan på livet, och förklarade förlusten av 
sexuella aktiviteter som en konsekvens av stigande ålder, eller ett beslut som tagits 
gemensamt med partnern (Appleton et al, 2015). Påverkan på sexualiteten beskrevs 
som signifikant men männen enades om att andra värden i livet också var viktiga, de 
var tacksamma att de var vid liv. Männen såg med sorg att den förändrade 
sexualiteten påverkade äktenskapet. De beskrev ingen rädsla att de skulle bli lämnade 
men det fanns en känsla av förlust då samspelet mellan man och kvinna 
förändrades. Männen beskrev en känsla av sorg, att intimiteten och sin attraktivitet 
minskade. Romantiken försvann och dessutom uttryckte de en oro om kvinnans 
behov av tillfredsställelse (Appleton et al, 2015; Dieperink et al, 2013). 

En förändrad vardag 
Männen uppskattade om det gick att behålla ett normalt vardagsliv och de flesta män 
levde som förut men livet påverkades av biverkningar av behandlingen (Dieperink et 
al, 2013; Michael et al, 2016). Omställningar i vardagen inkluderade förändringar i 
arbetsförmågan, deltagande i vardagssysslor och fritidsaktiviteter (Michael et al, 
2016). Urininkontinens kunde leda till förändringar i vardagen då männen till 
exempel använde inkontinensskydd, alltid behövde kontrollera var närmaste toalett 
var och därför behövde planera hela sin dag efter sina vattenkastningsbesvär. Dessa 
besvär kunde leda till att männen ändrade sitt sociala liv, aktiviteter och jobb eller 
rentav isolerade sig eller drog sig tillbaka för att inte störa vardagen för sin familj 
(Ferrão et al, 2017; Michael et al, 2016; Öster et al, 2013). Även sömnen stördes av att 
männen behövde gå på toaletten ett flertal gånger nattetid. Dessa förändringar i 
vardagen påverkade livskvalitén och en bra livskvalité ansågs mer värt än ett långt liv 
(Michael et al, 2016). Det var inte ovanligt för männen att omprioritera sina liv 
genom att ändra planer och anta nya rutiner i sin livsstil och förändra livet för att 
kunna tillgodose sitt tillstånd (Appleton et al, 2015).  
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Omgivningens betydelse 

Männen uppskattade stöd och information från omgivningen. Stödet kunde komma 
både från sjukvårdspersonalen, sin partner, andra anhöriga eller män med samma 
diagnos. Det var viktigt att få information på ett förståeligt sätt.  

Behov av stöd 
Män med prostatacancer uppskattade både praktiskt och emotionellt stöd från sin 
partner och familj. Relationen med partnern gav ömsesidigt stöd, påverkade hur 
männen hanterade sin sjukdom (Appleton et al, 2015; Ferrão et al, 2017) och angavs 
vara det viktigaste stödet (Dieperink et al, 2013). Det var inte ovanligt att relationen 
blev starkare och förde par närmare varandra, men det framkom även skillnader i 
hantering och anpassning av sjukdomen (Appleton et al, 2015). Samhörigheten med 
partnern hade viktigt inflytande i livet, mestadels till ett positivt sätt (Lepherd, 2014). 
Partnern, familjen och vänner hjälpte till att göra livet enklare och gav stöd (Appleton 
et al, 2015; Öster et al, 2013), men ibland upplevdes stödet från vännerna som 
otillräckligt. Att vara öppen om sjukdomen vid möte med grannar eller vänner ansåg 
männen vara av stor betydelse, det var nödvändigt att prata och när tiden gick blev 
det lättare och lättare att prata om känsliga problem (Öster et al, 2013).  

Att träffa andra män med samma diagnos i samtalsgrupper beskrevs som 
positivt. Gemenskap, ha trevligt tillsammans, lust att hjälpa varandra, träffas, 
prata och glömma sig själv var en del av de positiva erfarenheterna. Männen kunde 
ge utlopp för sina känslor och även prata om annars tabubelagda ämnen. Att vara 
tillsammans och att inte behöva känna sig ensam i sin situation beskrevs som 
värdefullt. Männen längtade efter gruppträffarna, de fick styrka i gruppen och det var 
en god atmosfär (Appleton et al, 2015; Öster et al, 2013).  Andra män hade mer stöd 
från sitt befintliga nätverk än från samtalsgruppen (Appleton et al, 2015). Att träffa 
andra män med prostatacancer i till exempel väntrum innebar en konfrontation med 
personens lidande. Nya bekantskaper uppstod och de gav varandra stöd under 
sjukdomsresan (Dieperink et al, 2013). Männen delade med sig av sina erfarenheter 
när de träffade män i andra sammanhang och uppmanade dem att söka hjälp för sina 
hälsoproblem (Appleton et al, 2015). Fokusgruppen i sig gav en oplanerad vinst då 
det blev en stödjande miljö för männen (Dieperink et al, 2013).  

Sjukvårdspersonalens bemötande beskrevs som viktig. Artighet och vänlighet 
var grundläggande men även att ha kunskap om vad den enskilde mannen har varit 
med om. Patienten skulle behandlas som en person och det som diskuterades skulle 
vara relevant och viktigt (Dieperink et al, 2013). Det var av stor betydelse att 
sjukvårdspersonalen förstod vilken effekt olika symtom kunde ha på det dagliga livet 
och ge individuellt stöd för att öka männens deltagande i livet. Männen uttryckte ett 
behov av ökat stöd från sjukvårdspersonalen (Michael et al, 2016).  Männen hade ett 
stort förtroende för att vården skulle hjälpa dem igenom sitt trauma men kände 
ibland att de blev besvikna (Lepherd, 2014).  

Behov av information 
Män med prostatacancer upplevde att det var viktigt att få information på ett 
förståeligt sätt. Männen berättade att de hade fått information men att de sedan inte 
kunnat minnas den (Öster et al, 2013). Att få information både muntligt och skriftligt 
var betydelsefullt för männen, och de uppskattade den information de fått 
(Dieperink et al, 2013; Öster et al, 2013). Att ge information redan från början i 
utredningen, inklusive information om diagnosen, behandlingsmetoder och vanliga 
biverkningar framkom som ett uppenbart behov (Öster et al, 2013). Inkonsekvent 
information från vårdpersonal angående biverkningar och dess varaktighet orsakade 
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osäkerhet hos patienterna. Männen önskade bättre information om hur länge 
biverkningarna skulle finnas kvar efter att hormonbehandlingen var avslutad 
(Dieperink et al, 2013). Männen fortsatte att söka information om potentiella 
medicinska ingrepp som skulle kunna vara aktuella om deras nuvarande behandling 
skulle bli ineffektiv (Levy & Cartwright, 2015).  
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva erfarenheter av att leva med 
prostatacancer. För att få en djupare förståelse för männens upplevelser valdes 
artiklar med kvalitativ ansats då kvalitativ forskning fokuserar på att tolka och skapa 
mening och förståelse för människors subjektiva upplevelser (Forsberg 
& Wengström, 2015). Begränsningarna att enbart använda artiklar som var peer-
reviewed och som var publicerade år 2013–2018 var styrkor i litteraturöversikten och 
ökade trovärdigheten. Det är endast den senaste forskningen inom området som 
analyserats. De sju artiklar som användes i resultatet bestod av olika designer, men 
alla utgick från att beskriva mäns upplevelser av sjukdomen.  

Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån ett protokoll framtaget av Avdelning för 
Omvårdnad på Hälsohögskolan i Jönköping (se bilaga 2) och de artiklar som 
kvalitetsgranskades höll en hög kvalitet vilket bidrog till en ökad trovärdighet. Då 
artiklarna endast granskades av en författare påverkades dock pålitligheten. 
Litteraturöversikten grundade sig på artiklar som var skrivna på engelska. Eftersom 
det inte är författarens modersmål fanns en risk för feltolkning av ord eller meningar, 
vilket kunde påverka litteraturöversiktens tillförlitlighet negativt.  Artikelsökningen 
gjordes enbart i två databaser, CINAHL och MedLine, då det är främst de som 
innehåller forskning inom omvårdnad (Karlsson, 2017) och tillräckligt med artiklar 
hittades utifrån tidsramen. Medvetenhet fanns om att sökningar i fler databaser och 
utvidgat årsintervall hade förstärkt trovärdigheten ytterligare. Sökningarna i 
CINAHL utökades med en andra sökning, men detta gjordes inte i MedLine då den 
första sökningen inte hade gett någon artikel som svarade mot syftet. Tiden 
påverkade valet av att inte utföra ytterligare artikelsökningar, men det antal artiklar 
som hittats ansågs tillräckligt till litteraturöversikten, då arbetet skrevs av endast en 
författare. Ensamt författarskap är något som även påverkade trovärdigheten av 
litteraturöversikten. Enligt Henricson (2017) anses trovärdigheten öka om flera 
författare deltar i analysen. Inga jämförelser av sökresultat, meningsenheter eller 
kategorier har kunnat göras. Istället har detta fått diskuterats med kursdeltagare och 
handledaren vid handledningstillfällen, som har lett till att både trovärdigheten och 
pålitligheten har ökat (Henricson, 2017).  

Förförståelsen kan påverka dataanalysen och resultatet (Henricson, 2017). 
Detta var något som togs i beaktande under arbetets gång men det gick inte att helt 
utesluta att förförståelsen påverkade resultatet, då författaren har tidigare kunskap 
inom området.  

Överförbarhet av studiers resultat påverkas av i vilket land 
datainsamlingen gjorts, och dess sjukvårdssystem (Henricson, 2017). I 
artikelsökningen gjordes inga geografiska begränsningar och artiklarna i resultatet 
kom från olika delar av världen; Australien, Brasilien, Danmark, Storbritannien och 
Sverige. Resultatet kan inte anses internationellt överförbart, i och med att 
sjukvården inte är lika utvecklad i alla länder och resurser för diagnos och 
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behandling skiljer sig åt, men kan anses överförbart till länder med liknande 
sjukvårdssystem och resurser som de länder som datainsamlingarna gjorts i. 
Litteraturöversikten styrks av att det framkom liknande upplevelser av att leva med 
prostatacancer trots att studierna var utförda i olika länder.  

Studierna i de artiklar som analyserades var alla godkända av en 
etisk kommitté, vilket styrker trovärdigheten då artiklarnas resultat inte har 
förvrängts, förfalskats, vilseletts eller plagierats. Författaren anser att syftet har 
besvarats i litteraturöversikten.  

Resultatdiskussion 

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva mäns erfarenheter av att leva med 
prostatacancer. I analysen framkom fem subkategorier; emotionell påverkan, en 
förändrad kropp, en förändrad vardag, behov av stöd och behov av information, vilka 
diskuteras nedan.  

Att få diagnosen prostatacancer väckte känslor hos varje individ, på olika sätt. 
Känslomässiga förändringar såsom skiftande humör, deppighet, upprepande tankar, 
bitterhet, sorg, vandrande tankar och aggression är vanligt bland männen när de fått 
sin diagnos (Lehto, Helander, Taari & Aromaa, 2015). Mäns upplevelser av livet med 
prostatacancer kantas av osäkerhet och ångest, ofta beroende på brist på information 
om sjukdomsförlopp, behandlingsalternativ, biverkningar av behandlingen och 
prognosen (King et al, 2015). Positiva tankar och att ha en vilja kan hjälpa männen 
att se framåt. Sjuksköterskan kan hjälpa patienten att se livet ur ett nytt perspektiv; 
istället för att vara döende i cancer – lever patienten med cancer (King et al, 2015).  

Många män hade inga symtom eller tecken på prostatacancer när de fick sin 
diagnos. När de sedan fick behandling för sin cancer, uppkom biverkningar i form av 
vattenkastningsbesvär, besvär med tarmen, sömnsvårigheter, smärta och 
värmevallningar, vilket påverkade livskvalitén och välmående hos männen. Det är 
viktigt att som sjuksköterska ha kunskap och ge information om de olika 
behandlingarnas biverkningar för att de patienter som kan välja behandling, ska 
kunna göra ett val baserat på fakta. Den förändrade sexualiteten och maskuliniteten 
påverkade männens liv i stor utsträckning. Män beskriver förlusten av önskan om 
intimitet som det värsta problemet och det påverkar även relationen mellan makarna. 
Män med minskad sexuell funktion har högre nivå av ångest och depression än de 
männen med opåverkad sexuell funktion (Blomberg et al, 2016). Behandling av 
sjukdomen, eller biverkningar av den, kan leda till sjukdomslidande hos patienten. 
De olika behandlingsmetoderna vid prostatacancer kan ge svåra biverkningar som 
påverkar patienten och kan leda till både själsligt och kroppsligt lidande (Eriksson, 
2015). En av sjuksköterskans uppgifter är att lindra patienters lidande (SSF, 2017a) 
och det kan göras med hjälp av god information, öppen kommunikation och en 
omvårdnad som svarar på patientens behov.  

Prostatacancerns påverkan på vardagen berodde oftast på urininkontinens som 
var en biverkan av behandlingen.  Inkontinensen ledde till sociala problem genom att 
det ofta styrde mannens liv. Mannen kunde isolera sig, både från omgivningen, men 
även från sin närmsta familj pga. besvären med inkontinens.  Enligt Blomberg et al 
(2016) har urininkontinensen negativa effekter på patientens sömn, sociala 
aktiviteter och patientens välbefinnande. Den förändrade livssituationen och 
problemen med urininkontinens kan innebära ett livslidande för mannen då 
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det leder till en drastisk förändring av personens vardag (Eriksson, 2015). Som 
sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap om bäckenbottenträning som kan 
minska patientens besvär, vilket i sin tur leder till ökad livskvalité och minskat 
lidande (Ferrer Serdà & Marcos-Gragera, 2014; Simeit, Deck, Drechsler, Fiedrich & 
Schönrock-Nabulsi, 2010). Att även kunna ge information och råd om hjälpmedel och 
hanteringen av dessa kan underlätta vardagen för männen som har besvär med 
inkontinens. För att kunna hantera problem med trängningar kan information ges 
om att reglera sitt vätskeintag och att undvika vissa drycker, ex öl och kaffe, vid 
sänggåendet (Blomberg et al, 2016).  

Det framkom att det är viktigt för män med prostatacancer att få stöd från både 
hälso- och sjukvården, anhöriga samt från andra män med samma diagnos. Hur 
hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande var, framstod som viktigt, att de kunde 
ge individuellt stöd till varje patient. Tidsbrist nämns som ett hinder, sjuksköterskor 
har inte tid att ge det emotionella stödet som krävs för att männen ska kunna ta itu 
med sina rädslor som relaterades till sjukdomen (Carter et al, 2014). King et al (2015) 
beskriver att män har svårt att prata om sina psykologiska funderingar med 
sjukvårdspersonalen då kontinuiteten brister och de träffar olika personal vid varje 
besök. Detta kan förbättras genom att alla män blir erbjudna en 
kontaktsjuksköterska, som enligt definition ska ge psykosocialt stöd och identifiera 
psykosociala behov och rehabiliteringsåtgärder (Socialstyrelsen, 2014).  
Både praktiskt och emotionellt stöd från partner, familj och andra anhöriga 
uppskattades av män med prostatacancer, vilket även framkommer i artikeln av King 
et al (2015). Partnern ses oftast som det bästa stödet, men många män uttrycker även 
en oro för sin partner. Männen önskar bättre stöd för sin maka på grund av den 
belastning som sjukdomen och den nya livssituationen orsakat (Ervik, Nordøy & 
Asplund, 2010), vilket även framkommer i intervjuer med makar, där de ser sig som 
ett osynligt offer av sjukdomen (Pinks, Davis & Pinks, 2018). Det framkom att stöd 
från andra män med samma diagnos gav positiva erfarenheter. Stödet kunde vara i 
olika former; stödgrupper som leds av andra män med diagnosen, stödgrupper som 
leds av sjukvårdspersonal eller stöd två män emellan. Stödet kan få dem att 
slippa känslan av isolering och att kunna prata om sin sjukdomsupplevelse, dela 
information och ge varandra råd hur de klarar biverkningar av behandlingen (King et 
al, 2015). Det är viktigt att sjuksköterskor ger stöd till män med prostatacancer och 
men även deras anhöriga som också drabbas av sjukdomen. Då det är av stor 
betydelse att få tala med någon i samma situation är det bra att kunna ge 
information om stödgrupper, både de som träffas på plats men även om grupper som 
finns online, till patienten. 

Att få information på ett förståeligt sätt, både skriftligt och muntligt var 
betydelsefullt för männen. Tyvärr visar forskning att många patienter inte är nöjda 
med den information de får om sjukdomen och dess biverkningar (Lamers et al, 
2016; Lehto et al 2015; Paterson et al, 2017). Vårdlidande kan bero på att patienten 
inte har fått tillräckligt med information och det är sjuksköterskans uppgift att 
förebygga och eliminera vårdlidandet genom att tillgodose patientens behov 
av information (Eriksson, 2015). Kontaktsjuksköterskan har som uppgift att ge råd 
om symtomlindring, information om planering och förmedla kontakt mellan olika 
yrkeskategorier (Socialstyrelsen, 2014). Det forskas mycket kring prostatacancer, 
dess behandlingar och biverkningar. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska 
sjuksköterskan arbeta evidensbaserat och ha en positiv inställning till att bedriva, 
sprida och använda forskning (SSF, 2017a).  
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Slutsatser 

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Sverige och 
sjuksköterskor träffar dessa män i stort sett inom vilket område de än arbetar inom. 
Prostatacancer påverkar män både emotionellt, fysiskt och socialt. Personens kropp 
förändras av behandlingen och biverkningar av behandlingen ger männen besvär. 
Urininkontinens påverkar ofta männens vardag. En förändrad sexualitet och 
maskulinitet är ofta det som uppges vara mest besvärande. Behov av stöd är viktigt, 
både från personalen, familjen och andra män med diagnosen. Informationsbehovet 
behöver också tillgodoses, både om diagnosen, behandlingsmetoder och 
behandlingens biverkningar. Sjuksköterskans uppgift är att lindra patienters lidande 
och det kan göras genom att ge korrekt information, ha en öppen dialog samt 
tillgodose patientens omvårdnadsbehov. Att erbjuda en namngiven 
kontaktsjuksköterska till män med prostatacancer kan förbättra omvårdnaden för 
dessa män, genom att det kan ge en ökad trygghet samt stärker patientens 
möjligheter till delaktighet i vården.  

Kliniska implikationer  

Litteraturöversikten bidrar med kunskaper om hur det är att leva med prostatacancer 
samt kan ge en förståelse för alla de män som lever med diagnosen. Vidare forskning 
behövs för att undersöka på vilket sätt sjuksköterskor kan underlätta vardagen för 
patienter med prostatacancer, hur de kan ge information och stöd på bästa sätt. Det 
vore även betydelsefullt att undersöka hur kontaktsjuksköterskans funktion fungerar, 
både ur sjuksköterskeperspektiv och patientperspektiv, för att kunna utveckla 
funktionen och ge patienter evidensbaserad omvårdnad. Sjuksköterskor träffar 
patienter med prostatacancer och därför kan det vara av stor betydelse att studenter 
får kunskap om diagnosen, behandlingar och biverkningar redan i sin 
sjuksköterskeutbildning. 
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