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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Prostatacancer är den mest förekommande cancerformen hos män i Sverige, vil-

ket innebär att det finns många närstående till män med prostatacancer i sjukvården. Sjukskö-

terskor behöver därför kunna bistå med hjälp och stöd under sjukdomstiden. 

 

Syfte: Att beskriva närståendes erfarenheter av att leva med en partner som drabbats av 

prostatacancer. 

 

Metod: En litteraturöversikt baserad på kvalitativ data med induktiv ansats valdes. Resultatet 

baserades på elva originalartiklar som har kvalitetsgranskats samt analyserats utifrån Fribergs 

femstegsmodell. 

 

Resultat: Dataanalysen genererade fyra huvudkategorier. I En gemensam resa framkom det 

att beslut var ett delat ansvar och att få och ge stöd var av stor vikt. I Att försöka kontrollera 

vardagen beskrivs de känslomässiga reaktioner som fanns hos närstående samt deras förmåga 

att hantera vardagen. Behov av kunskap visade att majoriteten av de närstående uttryckte ett 

kommunikations- och informationsbehov. I Förändringar i relationer framkom de relation-

ella förändringar paren tvingades möta i samband med sjukdomen. 

 

Slutsats: Närstående har individuella behov som mer kommunikation, information samt stöd 

som behöver tillfredsställas av sjuksköterskeprofessionen eller vårdpersonal, vilket innebär att 

sjukvården har en stor roll att spela i de närståendes liv. 

 

Nyckelord: Familjefokuserad omvårdnad, Sexualitet, Kommunikation, Information, Kvinnor. 

 

 



 

 

Summary 
 

Background: Prostate cancer is the most common form of cancer to afflict men in Sweden, 

many of whom have a partner. For this reason, the nurses need to provide council, help and 

support during the course of the disease. 

 

Purpose: To describe next of kin’s experiences living with men suffering from prostate can-

cer. 

 

Method: A review based on qualitative data with an inductive approach. The result was based 

on eleven peer reviewed original articles that had also been analyzed in accordance with 

Fribergs five step model. 

 

Result: The data analysis generated four main categories. In A common journey, it appeared 

that choices were a shared responsibility and to receive and give support were of great im-

portance. In Attempting to control every-day life the emotional reactions of those next of kin 

and their capability to manage their every-day lives are described. The need for knowledge 

showed how the majority of those next of kin expressed a need for communication and infor-

mation. Changes in relations showed the relational changes couples had to undergo in con-

nection to the disease. 

 

Conclusion: From the result it can be concluded that the needs described by next of kin to 

men with prostate cancer ought to be appeased by the nursing profession. The result shows 

that men suffering from the disease are in need of increased communication with nursing pro-

fessionals as well as support and information. This means that the health care system have a 

big role to play in the lives of those next of kin to the individual requiring medical care. 

 

Key words: Family focused care, Sexuality, Communication, Information, Women. 
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1 Inledning 

År 2013 insjuknade 7,1 procent av världens befolkning i prostatacancer och cancerformen 

orsakar mest dödsfall hos män globalt (Cancerfonden, 2013). Enligt WHO:s undersökningar 

från år 2012 var cancerprevalensen internationellt beräknad till 32,6 miljoner människor. 

Samma år diagnostiserades 14,1 miljoner människor med cancer och 8,2 miljoner människor 

avled till följd av sjukdomen (World Health Organization, 2015). Av samtliga cancerfall hos 

män är 33 % av fallen prostatacancer (Sanders et al., 2006). En sjättedel av alla män kommer 

att få diagnosen prostatacancer men endast en av 34 kommer att avlida till följd av sjukdo-

men, vilket innebär att det finns många män som är överlevare av prostatacancer (Strief, 

2008). Det är av den anledningen väsentligt att människor är medvetna om cancerformen och 

sjuksköterskeprofessionen bör ha kunskap om etiologin samt behandling. Sjuksköterskors 

kunskap om närståendes erfarenheter av att leva med en cancersjuk partner bör belysas för att 

medvetandegöra sjuksköterskor om närståendes behov och känslor. 

 

Begreppet familjefokuserad omvårdnad kommer att vara genomgående i litteraturöversikten, 

då professionen behöver mer kunskap om hur familjen som enhet drabbas av prostatacancer. 

2 Bakgrund 

2.1 Prostatacancer 

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Sverige och år 2014 drabbades 

11596 män av sjukdomen (World Health Organization, 2014). Prevalensen för prostatacancer 

ökar med åldern och drygt 70 % av de män som är diagnostiserade är över 70 år. Under de två 

senaste decennierna har förekomsten av prostatacancer ökat dramatiskt i västvärlden samt i de 

nordiska länderna (Holmström, 2011). Internationellt har Asien den lägsta incidensen av 

prostatacancer och afroamerikaner har den högsta incidensen (Heidenreich et al., 2010). 

 

Prostatans storlek kan jämföras med en valnöts hos yngre män, dock växer prostatan i varie-

rande grad efter att mannen har uppnått femtioårsåldern. Körteln är lokaliserad under urinblå-

san och omger urinröret (Spickett & Robinson, 2010). Tre väletablerade riksfaktorer har iden-

tifierats, vilka är ökande ålder, etnicitet samt ärftlighet (Heidenreich et al., 2010). Det manliga 

könshormonet testosteron behövs även för att utveckla prostatacancer (Spickett & Robinson, 

2010). Elakartade tumörer i prostatan är oftast lokaliserade till körtelns yttersta del. Av den 

anledningen kan det ta ett tag innan mannen upplever symtom som exempelvis problem med 

vattenkastningen. Mannen kan därför vara asymtomatisk i sjukdomens tidiga skede (Nyst-

rand, 2014). Problem med vattenkastningen kan yttra sig genom att urinstrålen är svag, att 

mannen upplever oförmåga att tömma blåsan, intermittent flöde, förlängd miktion samt 

nokturi. Andra symtom som inte är lika vanliga vid prostatacancer är erektil dysfunktion och 

blod i urinen eller sädesvätskan. Vid metastasutveckling kan även smärta förekomma i rygg, 

höft eller bäcken (Spickett & Robertson, 2010). 
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Prostatacancer diagnostiseras genom en rad olika steg. Första steget innebär en genomgång av 

mannens anamnes och riskfaktorer (Turner & Drudge- Coates, 2010). Sedan sker en mätning 

av prostataspecifikt antigen i serum, där förhöjda nivåer kan innebära en tumörväxt (Heiden-

reich et al., 2010).  Därefter sker palpation, ultraljud samt biopsi av prostatakörteln (Turner & 

Drudge- Coates, 2010). 

2.2 Behandling och biverkningar 

Alla behandlingar som finns att tillgå för prostatacancer har vissa oönskade biverkningar 

(Tannok, 2000). Behandling av prostatacancer är bland annat radikal prostatektomi, som in-

nebär att hela prostatan avlägsnas genom kirurgi. Behandlingsalternativet kan ge konsekven-

ser som erektionsproblem, urininkontinens, blödningar och förhöjd infektionsrisk (Turner, 

2007). Antal män som blir impotenta efter en radikal prostatektomi är mellan 15-40 % (San-

ders, 2006). Strålbehandling kan ge biverkningar som diarré och fatigue. Strålbehandling ges 

ofta i kombination med hormonbehandling för att öka effekten. Hormonbehandling kan leda 

till komplikationer i form av gynekomasti, vallningar, minskad libido samt reducerad sexlust 

(Turner, 2007). Detta sker eftersom prostatacancern är i behov av det manliga hormonet 

testosteron för att tumören ska kunna progressera. Vid avlägsnandet av testosteron kan regress 

av tumören ske, alternativt kan det fungera som symtomlindring (Spickett & Robertson, 

2010).  Prostatacancer svarar inte bra på cytostatikabehandling men behandlingen kan använ-

das för att tillfälligt bromsa sjukdomsutvecklingen (Turner, 2007). 

2.3 Mannens perspektiv 

För män upplevs det oftast som en stor chock att erhålla beskedet om att de har prostatacancer 

(Hedestig et al., 2005; Sinfield, Baker, Agarwal & Tarrant, 2008; Saegrov & Halding, 2004). 

Vissa män beskriver att de inte associerade symtom så som miktionsproblematik med prosta-

tacancer. När dessa män tog kontakt med sjukvården fick de otillräcklig information om vilka 

tester som gjordes och när provsvaret redovisades var de inte beredda på att erhålla en cancer-

diagnos, vilket upplevdes chockartat. Männen berättar att de efter den initiala chocken efter 

cancerbeskedet hade svårt att ta in information som gavs i samband med diagnosen (Sinfield 

et al., 2008). 

 

Många män undviker även aktivt att söka sjukvård för sina problem, då det anses skada man-

nens maskulinitet och idén om att män ska kunna ta hand om sig själva utan utomstående 

hjälp (Chapple & Ziebland, 2002). Männens hälsosökande beteende påverkas även av relat-

ionen till familjen (Berkman, 2000). Män väljer generellt att i första hand vända sig till sina 

familjemedlemmar vid symtom och väljer oftast att kontakta sjukvården när uppmaning ges 

från familjen (Bevan & Pecchioni, 2008). 

 

Männen beskriver att de känner sig stympade och de beskriver känslan av att vara stympad 

med ord som att inte vara en hel man, halv människa samt att vara en svag man. Många män 

uttrycker starkt att problematiken rådande sexualiteten samt identiteten till följd av en radikal 

prostatektomi påverkar dem emotionellt. Den försvagade förmågan att ha erektion samt ett 

förändrat samliv upplevs som en distraktion för männens manlighet. De beskriver att de kän-

ner sig otillräckliga då deras önskan samt förmåga att ingå i sexuella relationer är förlorad 
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(Hedestig, 2005). Reducerad libido och impotens beskrivs ofta av männen och många försö-

ker normalisera detta till en följd av åldern. Andra män uttrycker att förlusten av sexuell 

funktion är ett stort orosmoment. De känner oro över att göra sina partners besvikna eftersom 

de inte har samma sexuella funktion som tidigare. De uttrycker även att deras liv anmärk-

ningsvärt förändrats efter cancerdiagnosen. De beskriver att ett socialt liv är näst intill omöj-

ligt att ägna sig åt relaterat till biverkningar från behandling (Grunfeld, 2012). 

 

Urininkontinens beskrivs som ett orosmoment, då männen får byta kläder flera gånger om 

dagen även om de använder inkontinensskydd. Urinläckage uppkommer hos männen i sam-

band med exempelvis tunga lyft, fysisk aktivitet, vid intagande av stora mängder dryck samt i 

stressade situationer. Det upplevs som oerhört påfrestande för männen, då de uttrycker att det 

känns genant samt att de flera gånger om dagen är i behov av klädbyte (Hedestig, 2008). 

 

Androgen hormonbehandling innebär en stor fysisk påverkan. Biverkningar från behandling-

en kan bestå av vallningar, nattliga svettningar, gynekomasti, reducerad sexuell funktion och 

nedsatt kognitiv förmåga. Vissa män förklarar att de har svårt att förstå att vallningarna är en 

biverkning av behandlingen. De anser även att vallningarna och svettningarna påverkar de 

sociala relationerna genom att de inte på samma vis som förut kan umgås med vänner utan att 

oroa sig för att behöva byta kläder. De nattliga svettningarna bidrar till att männen får en störd 

nattsömn och det resulterar i extrem trötthet under dagen samt emotionella responser som 

exempelvis irritation. Till följd av gynekomasti rapporterar en del män att de skäms i situat-

ioner då de blottar sin förändrade kropp, som vid simning och solbad. Många män uppger 

dock att de ser på gynekomasti med humor, särskilt med vänner och familj. Majoriteten av 

männen är villiga att acceptera de kroppsliga förändringar som en följd av behandlingen. 

Kognitiva nedsättningar och svårigheter som att betala räkningar, lösa korsord samt problem 

med korttidsminnet rapporteras även av en del män. De män som upplever kognitiv nedsätt-

ning uttrycker känslor av frustation, oro och ett försämrat självförtroende. Trots detta accepte-

rar männen biverkningarna och anser att de inte påverkar vardagslivet märkbart (Grunfeld, 

2012). Det är essentiellt att männen tillåts att samtala om sina problem samt det som oroar 

dem, av den anledningen att den psykologiska aspekten av hormonbehandlingen kan vara en 

större börda än den fysiska (Turner, 2007). 

 

Även om individerna uttrycker en positiv attityd finns ändock oro för att cancern ska komma 

tillbaka, vilket är en tanke som de hela tiden bär med sig (Saegrov & Halding, 2004). 

 

2.4 Närståendes perspektiv 

Närstående är de personer som befinner sig närmast en individs innersta sociala krets. En när-

stående kan vara en familjemedlem men kan även innebära en partner, god vän eller en ar-

betskamrat (Berkman, 2000). 

 

Att få ett cancerbesked påverkar inte enbart personen som är sjuk utan berör även dennes fa-

milj. Närstående beskriver det plötsliga cancerbeskedet som ett “slag i ansiktet”. Konsekven-

serna av sjukdomen samt behandling ger upphov till att närstående känner sig ansvariga att ta 



4 

 

hand om familjemedlemmen. Närstående uttrycker att de står inför vissa huvuduppgifter, 

vilka är att de ska hantera sina egna känslor, bevara relationer samt att stödja familjemedlem-

men. När familjemedlemmen med cancer kämpar med behandling och dess biverkningar, 

upplever de närstående det som ett hot mot självbevarelsen, eftersom de inte kan hjälpa per-

sonen att gå igenom behandlingen, vilket generar en känsla av maktlöshet. En vanlig co-

pingstrategi som används är att de normaliserar sin vårdande roll. Närstående beskriver att de 

försöker visa sig samlade och starka i den cancerdrabbades närvaro och de upplever trygghet 

när adekvat information ges från vårdprofessionen, eftersom det utgör en källa till kontroll 

(Senden et al., 2015). 

 

Närstående upplever att cancerdiagnosen resulterar i förändrade roller inom familjen. Diagno-

sen väcker även känslor som ilska och tvivel som gör att de närstående riktar uppmärksamhet 

gentemot det som upplevs som viktigt i livet. Som närstående erfars det självklart att stödja 

den cancerdrabbade i sjukdomen. Närstående till cancerdrabbade individer beskriver dock att 

det finns tillfällen då negativa emotioner dominerar och de undrar vem som ska stödja dem i 

sjukdomsförloppet. Efter cancerdiagnosen börjar de närstående även begrunda livet och dess 

möjliga slut. Existentiella frågor uppenbarar sig när den sjuke personens existens hotas (Es-

bensen & Thomé, 2010). 

2.5 Familjefokuserad omvårdnad och sjuksköterskans roll 

Von Bertalanffy (1968) är företrädare för den generella systemteorin där fokus sätts på grup-

pen som helhet istället för på individen, vilket innebär att systemet ses som en enhet där sam-

spelet mellan de olika delarna bidrar till en fungerande helhet. Teorin har liknats vid en mobil 

där det illustreras att om en del kommer i obalans påverkas helheten (ibid.). Öquist (2008) är 

också företrädande för systemteorin och han beskriver att teorin synliggör helheten av möns-

ter, sammanhang, funktioner och framförallt relationer i centrum, till skillnad från rational-

ismen där dualism i stor omfattning framhävs. Systemtänkande kan appliceras i vilken organi-

sation som önskas, eftersom interaktionen mellan konstruktionen samt funktionaliteten är hu-

vudintresset (ibid.). Det är viktigt att se familjen som just en helhet, där alla familjemedlem-

mar har en viktig roll och samspelet mellan familjemedlemmarna bidrar till balans. Mår en 

familjemedlem dåligt påverkas även resten av familjen. Att se familjen som en enhet inom 

vården är viktigt eftersom familjemedlemmar i stor grad påverkar varandras liv och hälsa. När 

individer befinner sig i ett sammanhang, där dess delar består av andra människor kan en för-

ändrad livssituation hos en individ påverka livet för de övriga inkluderade människorna (Von 

Bertalanffy, 1968). 

 

Enligt Lewis (2004) är det essentiellt att inkludera familjemedlemmarna i omsorgen, då per-

sonen som lider av cancer och dennes partner inte har identiska tankar rådande sjukdomen 

och hur sjukdomen ska hanteras. Detta kan resultera i bristande kommunikation med åtföl-

jande problematik i relationen dem emellan. Det är även av stor vikt att både den cancerdrab-

bade och dennes partner få ta del av lika mycket information (ibid.). 

 

Det framgår i socialstyrelsens komptensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) att 

sjuksköterskor ska inkludera vårdtagare i vården men inte förglömma närstående. I beskriv-
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ningen framförs vikten av att ge vårdtagare och närstående vägledning samt stöd för att en 

god delaktighet i vård samt behandling ska kunna möjliggöras. En annan viktig aspekt som 

framförs är informationsbehovet hos vårdtagare samt närstående och betydelsen av att sjuk-

sköterskor informerar samt förvissar sig om att informationen uppfattas korrekt. Som genera-

listsjuksköterska existerar möten med närstående som lever med en cancersjuk partner. Enligt 

Eide och Eide (2009) är det av betydande vikt att professionen skapar förståelse genom kom-

munikation eftersom de personer som befinner sig i sjukvården, är där av en anledning. Detta 

inbegriper även de närstående. Relationen mellan vårdtagande individ och sjuksköterska är en 

essentiell aspekt i vården, dock bör en god relation med närstående även skapas för att möj-

liggöra ett gott behandlingsresultat (ibid.). 

 

Över 90 procent av alla sjuksköterskor förstår hur den cancerdrabbade personens sjukdom och 

behandling kan påverka deras sexualitet. Ungefär två tredjedelar av sjuksköterskorna känner 

sig bekväma med att samtala om sexuella problem eller förändringar och de förstår att det är 

deras ansvar att lyfta ämnet för diskussion. Dock är det 80 procent som medger att de inte 

samtalar om sexualitet med vårdtagarna och deras närstående och 60 procent uttrycker att de 

inte känner sig tillräckligt självsäkra för att bemöta vårdtagarnas sexuella problematik (Sau-

namäki, Andersson & Engström, 2010). Sjuksköterskor uttrycker även att samtal om sexuali-

teten uppfattas som för privat men att det bör diskuteras när vårdtagare eller närstående initie-

rar konversationen (Julien, Thom & Kline, 2010). 

 

Det är därför väsentligt att sjuksköterskan har kunskap om den problematik som råder i sam-

band med prostatacancer och uppmärksammar de närståendes behov. 
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3 Syfte 

Syftet var att beskriva närståendes erfarenheter av att leva med en partner som drabbats av 

prostatacancer. 
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4 Material och metod 

4.1 Design  

Vald studiedesign var en litteraturöversikt, vilket innebär att sökning av litteratur sker utifrån 

valt problemområde samt syfte med intentionen att skapa en kunskapsöversikt inom området 

omvårdnad (Friberg, 2012; Priebe & Landström, 2012). I överrensstämmelse med syftet har 

litteraturöversikten en induktiv ansats. Med en induktiv ansats åsyftas att slutsatser dras uti-

från individers subjektiva upplevelser samt erfarenheter (Priebe & Landström, 2012). Urvalet 

bestod av vetenskapliga artiklar med kvalitativ data. 

4.2 Urval 

Artiklar som valdes att inkluderas skulle vara relevanta för litteraturöversiktens syfte, vilket 

var att beskriva närståendes subjektiva erfarenhet av att leva med en partner som drabbats av 

prostatacancer. Inklusionskriterier för litteraturöversikten var artiklar med kvalitativ ansats 

och att forskningsstudierna skulle vara publicerade som originalartiklar. Den närstående 

skulle representera en kvinna som var över 18 år. Ett exklusionskriterie var review-artiklar. 

 

4.3 Datainsamling 

Datainsamlingen inleddes genom att anlägga ett helikopterperspektiv för att skapa en uppfatt-

ning om hur mycket forskning som har skett inom området tidigare (Friberg, 2012). Enligt 

Backman (2008) är det gynnsamt att utföra artikelsökningar på mer än en databas för att er-

hålla ett heltäckande material. Sökningarna utfördes därför på databaserna Cinahl (Cumula-

tive Index to Nursing and Allied Health Literature) samt PsychINFO (Psychological 

Abstracts). Databaserna valdes relaterat till att det inom dessa två databaser inte finns för 

många dubbletter eftersom de innehåller forskningsartiklar med olika inriktningar. Databasen 

Cinahl består av material som är inriktat på omvårdnad, arbetsterapi men även sjukgymnastik. 

Databasen PsychINFO innehåller artikelpublikationer men även böcker och avhandlingar som 

främst är inriktade på beteendevetenskap samt psykologi (Karlsson, 2012). 

 

Användning av trunkering valdes för att erhålla en effektiv sökning, där ordets alla böjnings-

former inkluderades. Trunkeringen användes i kombination med boolesk söklogik. Boolesk 

söklogik användes av anledningen att sökoperatorn skulle förstå vilket förhållande de olika 

sökorden hade till varandra (Friberg, 2012). Dessa tekniker genererade ett utökat samt speci-

ficerat sökresultat, som överensstämde med litteraturöversiktens syfte. Samtliga sökningar 

gjordes i fritext på båda databaser. 

 

Den inledande sökningen gjordes med sökorden ”prostatic neoplasms OR prostate cancer”. 

Sökorden valdes för att utöka sökningen där “prostatic neoplasms” användes eftersom det 

ansågs som en medicinsk term medan “prostate cancer” användes då termen främst används i 

forskningsartiklar med en psykologisk inriktning. Andra sökningen som utfördes var: couple* 

OR spous* OR partner* OR wife* OR wom*. Sökorden valdes eftersom litteraturöversiktens 

syfte var att belysa kvinnliga, närståendes erfarenheter av att leva med en partner som drab-
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bats av prostatacancer. Den tredje sökningen som gjordes innefattade sökorden: qualitative* 

OR focus group* OR narrat* OR interview* OR phenomeno* OR grounded theory*. Sökor-

den relaterades till litteraturöversiktens kvalitativa syfte och användes för att eliminera forsk-

ningsartiklar med kvantitativ data då dessa var irrelevanta. När samtliga ord kombinerades 

med begränsningar som English language, peer-reviewed, publicerade mellan åren 2000-2015 

resulterade det i 130 titlar på Cinahl samt 171 titlar på PsychINFO. Se sökmatris (Bilaga 1). 

 

Efter sökningen på Cinahl lästes 130 titlar igenom, varav 93 av dessa kunde sållas bort på 

grund av irrelevans. Efter grovsållningen återstod 37 abstrakt där 21 forskningsartiklar sålla-

des bort på grund av att de inte uppfattades som relevanta samt innehöll kvantitativ data. De 

16 kvarvarande artiklarna kvalitetsgranskades därefter enligt Hälsohögskolans kvalitetssäk-

ringsprotokoll (Bilaga 2). Nio artiklar uppfyllde kraven och inkluderades i litteraturöversik-

ten. 

 

Samtliga 171 titlar från sökningen på PsychINFO lästes, varav 150 artiklar sållades bort rela-

terat till irrelevans samt dubbletter från Cinahl. Efter sållningen återstod 21 stycken relevanta 

titlar där abstraktet lästes. Vid genomläsning av abstrakten sållades ytterligare 17 artiklar bort 

relaterat till irrelevans, kvantitativ data samt att de enbart belyste mannens erfarenhet av att 

leva med prostatacancer. Kvalitetsgranskning utfördes på de fyra artiklar som återstod, varav 

två av artiklarna inte innehöll ett etiskt godkännande, vilket innebar att dessa uteslöts. Sam-

manlagt till resultatet blev det elva artiklar. 

 

Enligt Hälsohögskolans kvalitetssäkringsprotokoll skulle artiklarna uppfylla del ett vilken 

bestod av fyra kriterier för att möjliggöra en fortsatt granskning av artiklarna i del två av pro-

tokollet. Beslutet togs även att samtliga artiklar som valdes till resultatet skulle ha uppfyllt sju 

av de nio kvalitetskriterier, samt att artiklarna skulle vara etiskt godkända. Huvudorsakerna 

till bortsållning vid kvalitetsgranskning var att de inte hade ett etiskt godkännande, att datain-

samlingen inte beskrevs väl samt att huvudfynden inte diskuterades i resultatdiskussionen. 

En förenklad översikt av artiklarna som uppfyllde studiens krav finns sammanfattade i arti-

kelmatrisen (Bilaga 3). 

4.4 Dataanalys 

De artiklar som användes i litteraturöversikten innehöll kvinnans erfarenhet av att leva med en 

partner som drabbats av prostatacancer såväl som mannens erfarenheter av att vara drabbad av 

prostatacancer. Översiktens resultat baseras dock endast på kvinnors erfarenheter av att leva 

med en partner drabbats av prostatacancer. Under respektive dataanalys av artiklar framgick 

det tydligt vad kvinnans respektive mannens erfarenhet var. Fribergs (2012) femstegsmodell 

användes vid analys av artiklarna. Det första steget innebar att de valda studierna lästes ige-

nom ett flertal gånger för att kunna skapa förståelse för innehållet. Artiklarna lästes först indi-

viduellt för att sedan diskuteras tillsammans. Det andra steget i femstegsmodellen innebar att 

nyckelfynd i varje forskningsstudie identifierades. Vid genomgång av artiklarna låg fokus på 

artiklarnas resultat där passande meningsenheter markerades. Under steg tre gjordes en sam-

manställning av forskningsartiklarnas resultat och detta utfördes genom att översätta markerad 

text till svenska.  Steg fyra innebar att de olika studiernas resultat relaterades till varandra, 
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vilket utfördes genom att skriva ner alla meningsenheter på papper där de sedan klipptes ut. 

Meningsenheterna lästes därefter återigen igenom och kunde på så vis placeras i en logisk 

följd som genererade övergripande kategorier sorterat efter innehåll. Meningsenheterna i varje 

kategori lästes därefter igenom och delades in i grupper utifrån likheter och skillnader, där 

deras gemensamma innehåll formade subkategorier och skrevs ihop till en läsbar text. Vilket 

enligt Friberg (2012) utgör det femte och sista steget. 

4.5 Förförståelse 

Att ha kunskap om ett ämne innan en studie påbörjats kallas förförståelse (Priebe & Land-

ström, 2012). Innan litteraturöversikten påbörjades fanns en begränsad förförståelse för syftet. 

Den förförståelse som fanns innan arbetet med litteraturöversikten inleddes var erfarenhet av 

möten med närstående till personer som drabbats av sjukdom. Förförståelsen rådande prosta-

tacancer fanns eftersom möten med vårdtagare som drabbats av sjukdomen existerat, men 

kunskap om hur närstående upplevde situationen fanns inte. 

4.6 Etiska överväganden 

Forskningsetik är en viktig del i forskningsstudier som inkluderar människor, för att indivi-

ders rättigheter, integritet samt självbestämmande ska skyddas samt respekteras (Kjellström, 

2012; SSF, 2014). För att öka det vetenskapliga värdet i litteraturöversikten bör forskningen 

vara granskad av en forskningsetisk nämnd (Wallengren & Henricson, 2012). Att artiklarna är 

peer-reviewed innebär att artiklarna är granskade ytterligare vilket kan säkerställa det forsk-

ningsetiska värdet. Ett inklusionskriterium i studien var att det explicit skulle framgå att 

forskningsstudien var etiskt godkänd av en etisk kommitté. Genom att använda etiskt god-

kända forskningsartiklar minskar risken för att människor har utnyttjats på ett felaktigt sätt. 

En studie bör alltid ha en etisk motivering som visar på att studien har värdefulla forsknings-

frågor som gynnar antingen samhället, individen eller professionen samt att studien har en 

god vetenskaplig kvalitet (Kjellström, 2012). Genom kvalitetsgranskning av forskningsartik-

larna som utgjort denna litteraturöversikts resultat kunde god vetenskaplig kvalitet säkerstäl-

las, likväl som ett etiskt godkännande av en lämplig kommitté. 

 

En möjlig risk med litteraturöversikten är att resultatet generaliseras till samtliga individer 

som är närstående till män med prostatacancer. En cancerdiagnos är individuell och utfallet av 

diagnosen kan erfaras på många olika vis för de närstående. Kunskapsnyttan av litteraturöver-

siktens resultat är att den kan öka förståelsen av närståendes behov hos sjuksköterskeprofess-

ionen. 
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5 Resultat 

Resultatet baseras på elva artiklar och de huvudkategorier som framkom var; En gemensam 

resa, Att försöka kontrollera vardagen, Behov av kunskap och Förändringar i relationer. Hu-

vudkategorierna genererade ett antal subkategorier (figur 1).

 
 

Fig. 1 Flödesschema över huvudkategorier och subkategorier. 

 

5.1 En gemensam resa 

Generellt upplevdes sjukdomen som en gemensam resa men kvinnorna var olika mycket in-

volverade i beslutsprocessen. Kvinnorna kände sig även obligerade att stödja männen samti-

digt som de själva uttryckte ett behov av stöd.  I denna kategori framkom subkategorierna: 

Närståendes deltagande i beslutsprocessen, Delad sjukdom och Att få och ge stöd. 

Närståendes deltagande i beslutsprocessen 

Vid diagnostillfället samt efterföljande beslutstagande beskrevs det att vissa kvinnor och män 

reagerade individuellt och att olika par var olika mycket delaktiga i valet av behandling 

(Wootten et al., 2014; Street et al., 2010; O’Rourke & Germino, 2000). Kvinnornas beskriv-

ning om deltagandet i beslutsprocessen varierade från att vara ett tolerant stöd till att vara ak-

tivt involverad i besluten (Street et al., 2010). I studien av Fergus (2011) uttryckte kvinnan att 

det var mannens sjukdom och därmed hans beslut att genomgå en operation eller inte. Kvin-

nan upplevde detta som påfrestande då mannens beslut även skulle komma att påverka henne. 

Vissa kvinnor uttryckte att beslutet helt låg i männens händer eftersom det var de som fick 

leva med behandlingens konsekvenser. Kvinnorna identifierade sin roll som stödjande i det 

beslut männen valde att ta (O’Rourke & Germino, 2000). Eftersom många av de intervjuade 

kvinnorna agerade som männens huvudsakliga vårdare, fanns ett behov av att vara mer aktiv i 

beslutsprocessen (Rivers et al., 2011). 

En gemensam 
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Delad sjukdom 

En gradvis transition skedde från att vara en autonom individ till att de upplevde en stark vi-

känsla där de uttryckte att sjukdomen drabbade dem båda och att de tillsammans skulle ge-

nomföra resan (Fergus, 2011; Harden, Northouse & Mood, 2006; Ervik et al., 2013; Williams 

et al., 2014; Harden et al., 2002; Street et al., 2010). Kvinnorna såg sig själva och sin man 

som en enhet och sjukdomen var något de delade och det innebar att det existentiella hotet 

mot mannen även innebar ett hot mot kvinnan. Kvinnorna uttryckte att det kändes besvärande 

när de insåg att de som par faktiskt bestod av två separata kroppar då de ofta upplevde sig ha 

en gemensam kropp (Fergus, 2011). Ansvaret upplevdes som gemensamt även om kvinnorna 

hade olika grader av deltagande i beslutet (Wootten et al., 2014; Harden et al., 2006). 

Att få och ge stöd 

Det viktigaste stödet för kvinnorna var det de fick från familjemedlemmarna (Rivers et al., 

2012; Harden et al., 2006; Williams et al., 2014). De kvinnor som inte hade tillgång till stöd 

från familjen uttryckte en större börda än de kvinnor som fick stöd (Williams et al., 2014; 

Street et al, 2010). Det fanns ett behov för kvinnorna att ha relationer utanför familjen där de 

kunde få stöd men alla deltagare uttryckte dock att det var betydelsefullt att vara nära famil-

jemedlemmarna (Ervik et al., 2013; Fergus, 2011). Personer som hade erfarenhet av prosta-

tacancer utgjorde ett stort stöd för de kvinnor som nu befann sig i en liknande situation (Ri-

vers et al., 2011). Vissa kvinnor erfor även att stödgrupper gav dem trygghet, där de kände sig 

bekväma med att uttrycka och samtala om sina innersta tankar och känslor (Ervik et al., 

2013). Många kvinnor ansåg att de behövde ett större socialt stöd än de hade tillgång till (Ri-

vers et al., 2011). Kvinnorna uttryckte även att de ville ha mer stöd, service och hjälp av vård-

personal och att de hade behov av att ha någon som lyssnade på deras erfarenheter av livssitu-

ationen (Fergus, 2011; Harden et al., 2002).  Trots att kvinnor spelade en aktiv roll i omsorgen 

av männen kände de sig åsidosatta av vårdpersonal, familj och vänner (Ervik et al., 2013). 

 

Kvinnorna åtog sig ansvaret att ta hand om och stödja familjemedlemmar samt tala med ut-

omstående om deras partners sjukdom vilket resulterade i att de misslyckades med att ta hand 

om sig själva (Wootten et al., 2014). De kvinnliga individerna åsidosatte sig själva då de 

kände sig skyldiga att prioritera och stödja mannen och när de inte hade möjlighet att göra 

detta upplevde de skuld (Harden et al., 2002; Harden et al., 2006; Ervik et al., 2013; Wootten 

et al., 2014). Till skillnad från dessa studier beskriver Ervik et al. (2013) att vissa kvinnor var 

mindre aktiva i stödjandet av partnern och att anledningen till det minskade stödet berodde på 

att mannen hanterade situationen så pass bra att kvinnan kände att hennes partner inte behöv-

de mer stöd i form av exempelvis följeslagare vid sjukhusbesök. 

5.2 Att försöka kontrollera vardagen 

Närstående till män med prostatacancer upplevde att de behövde upprätthålla en kontrollerad 

fasad gentemot männen och de personer som befann sig i deras närhet. Genom att undertrycka 

de känslor som uppkom kunde kvinnorna kontrollera vardagen. En strategi kvinnorna an-

vände sig av för att behålla kontrollen var att de normaliserade situationen. Subkategorier som 

framkom i huvudkategorin var: Emotionella reaktioner och Kontroll genom normalisering. 
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Emotionella reaktioner 

Vid diagnostillfället reagerade alla kvinnor med negativa emotioner (Street et al., 2010; Ervik, 

Nordøy & Asplund, 2013; Fergus, 2011; Williams, Hicks, Chang, Connor & Maliski, 2014; 

Rivers et al., 2012; Harden et al., 2002). Känslor som infann sig var ångest och rädsla och 

kvinnorna hade svårt att föreställa sig en framtid utan männens existens (Ervik et al., 2013; 

Street et al., 2010; Williams et al., 2014). 

 

Många kvinnor ansåg sig tvungna att undertrycka sina egna känslor för att kunna vara stöd-

jande för männen under en längre tid (Ervik et al., 2013). För att undvika att partnern fick en 

ökad börda valde många kvinnor att undertrycka sina egna känslor och istället visa sig starka 

inför sina partners och familjemedlemmar (Fergus, 2011; Ervik et al., 2013; Rivers et al., 

2012; Williams et al., 2014). De kvinnor som hade levt med en partner med prostatacancer 

under en lång period uttryckte dock behovet av att fokusera på de egna känslorna och upple-

velserna (Ervik et al., 2013). 

 

Många av de deltagande kvinnorna uttryckte att den initiala ångesten förändrades när de såg 

hur bra deras partner hanterade situationen (Street et al., 2010). Kvinnor uttryckte dock ilska 

på sig själva för att de inte kunde stödja männen på det sätt de önskat samt att de inte hade 

vetskap om att screening skulle utförts (Harden et al., 2002). Kvinnorna kände sig också oro-

ade för den gemensamma framtiden (Harden et al., 2006). Återfall och metastaser var faktorer 

som bidrog till rädsla hos många kvinnor. En annan dimension av rädsla upplevdes vid till-

fället för realisationen av det existentiella hotet mot partnern (Rivers et al., 2012). 

Kontroll genom normalisering 

Sjukdomsrelaterade problem såsom impotens och inkontinens som påverkade sexlivet norma-

liserades av kvinnorna till en följd av hög ålder eller längden på deras förhållande (Williams 

et al., 2014; Rivers et al., 2012; Rivers et al., 2011; Walker & Robinson, 2011; Harden et al., 

2006). Det beskrivs i studien av Street et al. (2010) att kvinnorna normaliserade de minskade 

sociala aktiviteterna till en följd av hög ålder. Humor var även en copingstrategi för kvinnorna 

i försöket att göra situationen de befann sig i mer lättsam medan andra kvinnor försökte mi-

nimera och normalisera svårigheter som mannen erfor genom att exempelvis jämföra man-

nens behov av inkontinensskydd med kvinnors användning av trosskydd vid läckage efter 

klimakteriet (Ervik et al., 2013). Vissa individer uttryckte att de intalade sig själva att deras 

situation var normal (Williams et al., 2014). 

5.3 Behov av kunskap 

Det existerade kommunikationsbarriärer hos paren men även mellan paren och vårdprofess-

ionen. Generellt uttryckte kvinnorna ett informationsbehov som inte blivit tillfredsställt av 

vårdprofessionen. Subkategorier som framkom var; Otillräcklig kommunikation och Vikten av 

information. 

Otillräcklig kommunikation 

Vid diagnostillfället bidrog den initiala chocken till att de närstående hade svårigheter att upp-

fatta informationen som gavs av professionen och lämnade av den anledningen mötet med 
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många frågor som aldrig ställdes (Harden et al., 2002). Kommunikationsbarriärer var ett åter-

kommande psykosocialt tema och många kvinnor ansåg sig behöva samtala med sina partners 

om sjukdomen men trots detta angav två tredjedelar av kvinnorna att männen inte ville disku-

tera sjukdomen och de beskrev att de inte heller ville forcera fram en konversation (Rivers et 

al., 2012). Några kvinnor kände inte till vilken behandling deras partner genomgick på grund 

bristande kommunikation (Harden et al., 2002). Parets förmåga att kommunicera om de sexu-

ella förändringarna som skett i förhållandet påverkade kvinnans välmående. Båda parter hade 

svårt att samtala om den sexuella förändringen trots att båda var medvetna om den (Wootten 

et al., 2014; Rivers et al., 2012; Walker & Robinson, 2011). Ärlig och öppen kommunikation 

identifierades som en nyckelfaktor för att kunna upprätthålla en sexuell relation (Walker & 

Robinson, 2011). 

 

Enligt de deltagande kvinnorna brast vårdprofessionerna i kommunikationen rådande de olika 

behandlingsmetoderna samt de eventuella funktionshinder som kunde uppkomma som följd 

(Harden et al., 2002; Rivers et al., 2012).  

Vikten av information 

Många av de deltagande kvinnorna kunde identifiera orsaker till ångest och frustration samt 

relatera dessa emotioner till begränsad kunskap om prostatacancer och sjukdomens symtom 

men även behandlingen samt dess biverkningar (Rivers et al., 2011; Williams et al., 2014). 

 

Majoriteten av de deltagande kvinnorna ansåg att de inte fick tillräckligt med information av 

vårdpersonalen (Rivers et al., 2011; Wootten et al., 2014; Rivers et al., 2012; Harden et al., 

2002; Walker & Robinson, 2011). De flesta ansåg att vårdpersonal gav bristfällig information 

om hur den sexuella funktionen kunde påverkas av olika behandlingar, vilket föranledde till 

känslor av negligering hos kvinnorna (Rivers et al., 2011; Rivers et al., 2012; Harden et al., 

2002). Kvinnorna ville specifikt ha information om mannens risk för inkontinens, eventuella 

hormonella förändringar samt hur dessa kunde påverka mannen och deras gemensamma var-

dag. De ville även ha information om hur de skulle hantera behandlingsrelaterad fatigue och 

sexuella svårigheter (Rivers et al., 2012; Walker & Robinson, 2011). Kvinnorna ansåg att de 

fått bristfällig information om hur de skulle hantera sjukdomen och vad de kunde förvänta sig 

rådande mannens prognos och tillfrisknande. De ville även ha information om vad de kunde 

göra för att hjälpa och stödja sin partner i behandlingsprocessen (Wootten et al., 2014). In-

formationsbehovet var stort och deltagarna uttryckte att informationen som gavs av vårdpro-

fessionerna behövde individanpassas för att tillgodose individernas olika behov (Harden et al., 

2002). Kvinnornas informationsbehov var direkt relaterat till hur de mådde känslomässigt 

(Wootten et al., 2014). Enligt Ervik et al. (2013) uttryckte många kvinnor en oro över att 

mannen undanhöll information och de betonade vikten av att vårdprofessionerna gav samma 

information till båda parter för att kvinnorna skulle kunna hantera sitt välmående samt för att 

kunna hjälpa och stödja partnern. Otillräcklig information från vårdprofessionerna bidrog till 

att kvinnorna ansåg att det var deras ansvar att söka information via olika källor (Wootten et 

al., 2014; O’Rourke & Germino, 2000; Ervik et al., 2013). De deltagande beskrev även att par 

med erfarenhet av prostatacancer utgjorde en viktig informationskälla och i synnerhet när 

professionen agerade passivt i informationsdelningen (Street et al., 2010; Harden et al., 2002). 
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Till skillnad från redovisade resultat visade Street et al. (2010) att majoriteten av kvinnorna 

ansåg att informationen de erhållit varit tillfredsställande. De flesta kvinnorna i studien ut-

tryckte att de kunde hantera sin egen rädsla samt uppmuntra sin partner till att bevara hoppet 

genom att självständigt söka information. 

 

 

5.4 Förändringar i relationer 

Prostatacancern påverkade kvinnornas sociala liv och relationer och de påverkades olika 

mycket av den sexuella dysfunktionen. Subkategorierna som framkom var: Påverkan på re-

lationer och det sociala livet och Förändrad sexualitet. 

Påverkan på relationer och det sociala livet 

Många kvinnor upplevde en minskad kvalitet i relationer till följd av ökade ångestnivåer un-

der mannens sjukdomstid (Street et al., 2010). De par som uttryckte sig ha ett dysfunktionellt 

förhållande sedan tidigare ansåg att sjukdomen bidrog till ytterligare försämring av relationen 

(Williams et al., 2014). 

 

Kvinnorna anpassade sig själva efter mannens behov och vilja (Harden et al., 2002; Harden et 

al., 2006). Många ansåg att deras partners blev beroende av deras hjälp och att de var tvungna 

att ägna mer tid åt männen än tidigare (Ervik et al., 2013). Till följd av mannens prostatacan-

cer ansåg kvinnorna att deras sociala aktiviteter hade minskat (Harden et al., 2002; Harden et 

al., 2006; Street at al., 2010). Några av de deltagande kvinnorna rapporterade att de behandla-

des annorlunda av omgivningen och att detta föranledde till isolation (Rivers et al., 2012). 

Sjukdomen påverkade även kvinnornas arbetsförmåga vilket i vissa fall resulterade i en för-

sämrad ekonomisk situation (Harden et al., 2006). De kvinnliga individerna erfor även att 

behandlingen störde deras planer samt att deras familjeroller hade förändrats (Harden et al., 

2002; Harden et al., 2006). 

 

Många kvinnor uppgav dock att sjukdomen bidrog till att deras relation hade blivit starkare 

och att sjukdomen fört dem närmare varandra (Street et al., 2010; Fergus, 2011; Williams et 

al., 2014; Harden et al., 2002; Ervik et al., 2013; Harden et al., 2006). Sjukdomen bidrog även 

till att gemenskapen i relationen fördjupades och att de uttryckte mer känslor för varandra 

jämfört med tidigare (Harden et al., 2002; Harden et al., 2006; Ervik et al., 2013). 

Förändrad sexualitet 

En annan stressfaktor hos kvinnorna var deras oro och osäkerhet för hur de skulle tolka män-

nens ointresse för sex (Walker & Robinson, 2011). Kvinnorna uppgav att de upplevde sig 

mindre feminina samt mindre attraktiva på grund av mannens minskade intresse för sexuella 

aktiviteter (Harden et al., 2002). Kvinnor som hade en kvarvarande sexlust upplevde en stor 

ångest över att deras partner inte längre intresserade sig för dem genom att inte visa engage-

mang i sexuallivet. Vissa av dessa individer väntade även på att deras sexdrift skulle avta så 

de hamnade på samma nivå som sin partner (Walker & Robinson, 2011). Det framgick att 
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somliga undertryckte sina egna sexuella lustar för att inte såra mannen (Williams et al., 2014). 

Den sexuella dysfunktionen innebar svårigheter för både kvinnan och mannen och när samlag 

kunde genomföras upplevde båda parter en lättnad. Oförmåga till samlag var en källa till fru-

stration och en utmaning för relationen (Ervik et al., 2013). 

 

Många kvinnor upplevde att den sexuella oförmågan var påfrestande och innebar ett orosmo-

ment. De uttryckte dock att de föredrog mannens existens före en fungerande sexuell relation 

(Rivers et al., 2011; Walker & Robinson, 2011; Harden et al., 2002; Rivers et al., 2012; O’ 

Rourke & Germino, 2000; Ervik et al., 2013; Fergus, 2011). Kvinnorna beskrev även att de 

blev mer ansvarstagande rådande att initiera sexuella aktiviteter och att de även blev mer be-

kväma med att sexuella aktiviteter reducerades. Två studier visade dock att majoriteten av de 

deltagande kvinnorna påverkades minimalt av deras partners nedsatta erektila förmåga (Wal-

ker & Robinson, 2011; Williams et al., 2014). Enligt Walker och Robinson (2011) och Street 

et al. (2010) beskrev ett antal kvinnor att den reducerade sexuella aktiviteten inte innebar en 

större problematik, eftersom många uppgav att de sexuella aktiviteterna hade minskat eller var 

obefintliga redan innan diagnostillfället. 

 

Många kvinnor beskrev att följden av deras partners impotens bidrog till att de istället krama-

des och spenderade mycket tid tillsammans. Sjukdomen bidrog även till att paren fick finna 

nya vägar att vara fysiskt nära varandra (Harden et al., 2006; Fergus, 2011; Williams et al., 

2014; Street et al., 2010). En del kvinnor valde även att omdefiniera innebörden av samlag till 

att innefatta andra sexuella uttryck (Walker & Robinson, 2011).  

 

Alla par i studien av Harden et al. (2002) pratade om de förändringar som hade skett i deras 

intima relation. I studien av Walker och Robinson (2011) uppgav en grupp att de kämpat för 

att behålla den sexuella relationen men insett att det inte längre var möjligt och accepterade 

situationen. En annan grupp hade också kämpat för att behålla den sexuella relationen och tog 

beslutet att fortsätta upprätthålla sexuella aktiviteter och var nöjda med beslutet. 

 

 



16 

 

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

En litteraturöversikts syfte ska kopplas till en metod av relevans (Danielsson, 2012). Syftet i 

översikten har en kvalitativ ansats vilket även stämmer överens med vald metod. Resultatet i 

litteraturöversikten bestod av elva vetenskapliga artiklar som hämtats från två olika databaser, 

Cinahl och PsychInfo. Databaserna har två olika inriktningar inom ämnet omvårdnad som 

ansågs relevant utifrån översiktens kvalitativa syfte. Under sökningarna på dessa databaser 

förekom det dubbletter, vilket kan öka tillförlitligheten då det visar på att det finns material av 

relevans till litteraturöversiktens resultat. Backman (2008)  uttrycker att översiktens trovär-

dighet ökar genom sökningar på flera olika databaser då fler lämpliga studier blir tillgängliga. 

Sökningar i studien gjordes med hjälp av en bibliotekarie med mångårig erfarenhet av littera-

tursökningar, vilket visar på att begränsningar har insetts och hjälp har tagits från en behörig 

individ. 

 

Genom att använda trunkering och booleska söktermer kunde sökningen expanderas ytterli-

gare och ge en större datamängd vilket ökar tillförlitligheten (Wallengren & Henricson, 

2012). Relevanta synonymer till sökorden hittades via ämnesordsfunktionen i Cinahl via he-

adings och via thesaurus på PsychInfo. Genom att inte välja en begränsning rådande abstrakt 

kunde fler artiklar hittas vilket är en styrka i studien. En begränsning som sattes var att artik-

larna skulle vara på engelska vilket kan utgöra en svaghet i översikten eftersom författarnas 

modersmål är svenska. Vetenskapliga artiklar publiceras dock oftast på engelska och använ-

der sig av engelska nyckelord (Östlundh, 2012). 

 

Bekräftelsebarheten ökade genom att de valda urvalskriterierna är väl beskrivna (Wallengren 

& Henricson, 2012). Att urvalet endast bestod av kvinnor berodde på att de artiklar som bear-

betats enbart belyste heterosexuella pars erfarenheter av prostatacancer. Litteraturöversiktens 

resultat baseras på artiklar som åskådliggör både mannen och kvinnans erfarenheter men i 

enlighet med urvalet så bearbetades endast kvinnans erfarenheter. I artiklarna var kvinnan 

respektive mannens olika erfarenheter av prostatacancer tydligt uppdelade vilket minskade 

risken för att förväxla de olika erfarenheterna. 

 

Det första steget i Fribergs femstegsmodell innebar att de valda studierna lästes igenom ett 

flertal gånger för att skapa förståelse för innehållet. Detta ökar trovärdigheten eftersom detta 

bidragit till förtrogenhet för materialet (Wallengren & Henricson, 2012). Dataanalysen inled-

des med att artiklarna bearbetades enskilt av författarna för att sedan jämföras gemensamt 

vilket ökar trovärdigheten då materialet har bedömts vara intressant av båda parter samt att 

nyckelfynd har identifierats och uppfattats som relevanta av båda författarna. 

 

Författarna inledde med att kvalitetsgranska en artikel gemensamt för att se om bedömningen 

var likartad. Granskningen bedömdes likartad, vilket resulterade i att de även kvalitetsgrans-

kade övriga artiklar gemensamt. Detta bidrog till ökad trovärdighet (Wallengren & Henricson, 

2012). Användandet av Hälsohögskolans kvalitetssäkringsprotokoll kunde innebära god kvali-
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tet beroende på vilken gräns som valdes rådande hur många kriterier som skulle vara upp-

fyllda. Valet av att sju av nio kriterier i del två skulle vara uppnådda innebar att mängden data 

minskade men tillförlitligheten ökade. 

 

Att studien enbart består av elva artiklar gör att den genererar en för liten mängd data för att 

kunna ha en god överförbarhet. Överförbarhet till homosexuella par är inte heller möjlig ef-

tersom litteraturöversiktens resultat enbart består av kvinnors erfarenheter och kan därför inte 

överföras till män. Ekonomiska skillnader och olika levnadsförhållanden minskar också möj-

ligheterna för god överförbarhet till andra grupper, situationer och kontexter. 

 

Författarna diskuterade även sin förförståelse och vad denna eventuellt kunde ha för inverkan 

på litteraturöversiktens resultat. Förförståelse för cancer i allmänhet och hur närstående till 

cancerdrabbade kan må fanns hos författarna men erfarenheter och förförståelse av närstående 

till prostatacancer var minimal. Författarna har under arbetets gång reflekterat över egna vär-

deringar, tolkningar och åsikter för att undvika att integrera dessa i litteraturöversiktens resul-

tat. Genom att reflektera och diskutera förförståelsen ökar trovärdigheten och pålitligheten för 

översikten eftersom medvetenhet har funnits hos författarna (Lundman & Graneheim- Hell-

gren, 2008; Priebe & Landström, 2012). 

6.2 Resultatdiskussion 

Det framkom i litteraturöversiktens resultat att närstående som lever med män som drabbats 

av prostatacancer åsidosatte sina egna behov för att prioritera männen. Detta inkluderade även 

att kvinnorna valde att undertrycka sina emotionella reaktioner för att kunna visa sig starka 

och kontrollerade inför omgivningen. Resultatet visade att det fanns ett stort informationsbe-

hov hos närstående som lever med män med prostatacancer. Det framkom även att den sexu-

ella relationen påverkades av prostatacancern men majoriteten av kvinnorna prioriterade dock 

ett liv tillsammans med männen framför ett fungerande sexuellt förhållande. 

 

Under huvudkategorin En gemensam resa uppmärksammas behovet av stöd för kvinnor och 

kvinnornas roll av att utgöra ett stöd för männen. Det existerade även ett behov hos de delta-

gande kvinnorna att erhålla ett större stöd från vårdpersonal. Enligt socialstyrelsens kompe-

tensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) ska sjuksköterskor även ge närstående 

vägledning och stöd. Senden et al. (2015) beskriver att de närstående känner ett överhängande 

ansvar över att ta hand om och stödja den sjukdomsdrabbade individen. Detta styrks av littera-

turöversiktens resultat, där det framkom att kvinnorna i största mån ansvarade för att ge part-

nern samt familjen stöd. Det upplevdes även besvärande för de närstående att bevittna en fa-

miljemedlems sjukdomstid med behandling samt biverkningar eftersom de närstående inte 

kunde hjälpa den cancerdrabbade. Senden et al. (2015) har beskrivit att närstående känner 

maktlöshet när de inte kan hjälpa sin partner att gå igenom behandlingen samt att hantera bi-

verkningar. Von Bertalanffy (1968) betonar vikten av att se familjen som en enhet, eftersom 

samspelet mellan familjemedlemmarna bidrar till balans. Hamnar en individ i obalans påver-

kas även resterande individer i dennes helhet vilket tydligt kunde påvisas i resultatet. 
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Existentiella frågor samt hot uppenbarade sig vid realisationen av mannens prostatacancer. 

Enligt Esbensen och Thomé (2010) uppkommer existentiella frågor när en människas existens 

är under hot. För att återkoppla till Von Bertalanffy (1968) är det viktigt att se mannen och 

kvinnan som en enhet där hotet mot mannen även påverkar kvinnan. Det anses viktigt att som 

sjuksköterska våga bemöta det existentiella hotet och medvetandegöra att det är en naturlig 

reaktion när en närstående drabbas av sjukdom. Att bygga upp en tillit mellan vårdtagare, 

närstående och sjuksköterskan anses vara en viktig aspekt för en god relation i en utsatt situat-

ion. En god relation mellan närstående och sjuksköterskor bör finnas för att behandlingsresul-

tatet ska bli bra (Eide & Eide, 2009). 

 

I huvudkategorin Att försöka kontrollera vardagen framkom kvinnans emotionella reaktioner 

i olika situationer. Resultatet visade att kvinnorna använde sig av normalisering för att kunna 

hantera sin vardag. Även om situationen upplevs som påfrestande försöker de närstående ändå 

visa sig samlade och starka enligt Senden et al. (2015). Resultatet visade att det fanns ett be-

hov för kvinnorna att visa sig starka inför den cancerdrabbade mannen men även inför den 

resterande omgivningen genom att undertrycka de känslomässiga reaktioner de erfor. Tanken 

på en framtid utan deras partner väcker ångest och rädsla hos kvinnorna vilket styrks av Es-

bensen och Thomé (2010) som beskriver att de närstående efter cancerdiagnosen börjar be-

grunda livet och dess möjliga slut och existentiella frågor uppkommer när deras partners ex-

istens hotas. Resultatet visade att denna rädsla även infann sig hos många kvinnor. Det exi-

stentiella hotet mot männen bidrog till en annan dimension av rädsla hos kvinnorna. Det är 

viktigt att som sjuksköterska våga bemöta denna rädsla för att en god vård ska möjliggöras. 

Enligt Eide och Eide (2009) är det viktigt att sjuksköterskor skapar förståelse för de personer 

som befinner sig i vården. Att våga bemöta rädsla anses av författarna vara en styrka hos sjuk-

sköterskan och en viktig del i det familjefokuserade arbetet. När individerna befinner sig i ett 

sammanhang där dess delar består av andra människor kan en förändrad livssituation hos en 

individ påverka omständigheterna för personer i omgivningen (Von Bertalanffy, 1968). 

 

I huvudkategorin Behov av kunskap framkom att informationsbehovet var stort och i många 

fall bristfälligt. I Socialstyrelsen kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) 

ska sjuksköterskor inkludera närstående i vården och det förtydligas även att ett gott stöd samt 

information ska ges till såväl vårdtagare som närstående. I beskrivningen betonas informat-

ionsbehovet hos vårdtagare och närstående och betydelsen av att sjuksköterskor informerar 

samt förvissar sig om att informationen har uppfattats korrekt. Att närstående uttrycker ett 

större informationsbehov tyder på bristfällighet inom verksamheten omvårdnad samt omsorg 

och är viktigt att uppmärksamma som sjuksköterska. Resultatet är dock inte entydigt eftersom 

en minoritet av kvinnor uttryckte att informationen hade varit tillfredsställande. 

 

Översiktens resultat visade att diagnostillfället innebar en chock för paret och att de efter den 

initiala chocken hade svårigheter att uppfatta informationen som gavs. Detta styrks av He-

destig et al. (2005), Sinfield et al. (2008) och Saegrov och Halding (2004), då de beskriver att 

män upplever det som en stor chock att erhålla beskedet och de har svårt att förstå informat-

ionen som ges av vårdprofessionen. Det är därför av stor betydelse att sjuksköterskeprofess-

ionen skapar förståelse genom att kommunicera med vårdtagare samt närstående för att få ett 
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gott behandlingsresultat (Eide & Eide, 2009). Eftersom familjen ses som en enhet är det vik-

tigt att kommunicera med alla familjemedlemmar (Öquist, 2008). 

 

Majoriteten av de deltagande kvinnorna i litteraturöversikten uttryckte att de behövde erhålla 

ett större stöd, service samt hjälp från vårdprofessionen. Det framkom även att en del av de 

deltagande kvinnorna önskade att samma information gavs till båda parter för att de skulle 

kunna hantera vardagen. Resultatet visade även att en del kvinnor hade ett behov av att erhålla 

mer information rådande behandlingsalternativen samt vilka konsekvenser de innebar för de-

ras vardagliga liv. De flesta kvinnor var missnöjda med informationen som gavs relaterat till 

hur den sexuella funktionen kunde påverkas. De ville även ha information om hur de skulle 

hantera sexuella funktionshinder. Lewis (2004) beskriver att det är viktigt att inkludera när-

stående i omvårdnaden samt ge samma information till de båda eftersom de inte har identiska 

tankar rådande sjukdomen. Enligt Socialstyrelsen kompetensbeskrivning för legitimerad sjuk-

sköterska (2005) ska sjuksköterskeprofessionen ge adekvat information till både vårdtagande 

individ samt närstående. Genom att som sjuksköterska kunna bidra med relevant information 

samt att kunna svara på frågor som ställs ökar förtroendet för sjukvården vilket i sin tur kan 

leda till bättre compliance. 

 

I huvudkategorin Förändringar i relationer framkom de sexuella förändringar som skett. 

Saunamäki et al. (2010) uppmärksammar att sjuksköterskor är medvetna om att den sexuella 

funktionen i stor grad kan påverkas av cancersjukdom. Dock är det inte många sjuksköterskor 

som väljer eller vågar samtala om ämnet. Att inte sjuksköterskor vågar samtala om ämnet 

anses av författarna bero på okunskap om hur samtalet ska inledas och fullföljas. Det kan upp-

fattas som obekvämt att samtala med närstående samt vårdtagare om hur de upplever situat-

ionen. Sexuella förändringar var genomgående i resultatet. Här är inte resultatet entydigt ef-

tersom en del kvinnor upplevde den ändrade och ofta dysfunktionella sexuella aktiviteten som 

problematisk, medan en del av kvinnorna inte upplevde sig påverkade av det förändrade sexu-

allivet. 

 

Esbensen och Thomé (2010) beskriver att närstående i närvaro av cancersjukdom börjar foku-

sera på det som upplevs som viktigt i livet. I enlighet med Esbensens och Thomés (2010) be-

skrivning, visade översiktens resultat att kvinnorna prioriterade en vardag tillsammans med 

männen framför ett fungerande sexuellt förhållande. Genom att prioritera en vardag tillsam-

mans utan sex istället för en vardag utan varandra upplevs samspelet mellan familjemedlem-

marna vara i balans. Att en familj befinner sig i balans anser Von Bertalanffy (1968) bidra till 

en balanserad vardag. 
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7 Slutsatser 

Prostatacancer påverkar paret som enhet med förändrade roller och rutiner. Relationen uppfat-

tades som förändrad framförallt rådande den fysiska närheten men även förmågan att kom-

municera med varandra. De närstående åsidosatte sina behov samt undertryckte sina emotion-

ella reaktioner för att kunna prioritera den cancerdrabbade partnern. Resultatet synliggör be-

hovet av att delaktiggöra närstående i vården av män med prostatacancer. Sjuksköterskepro-

fessionen brister i sin förmåga att informera och kommunicera om de förändringar som kan 

uppkomma till följd av sjukdomen. Genom ökad kommunikation mellan vårdprofessionerna 

och en tydlig struktur i organisationen kan omvårdnaden bli mer familjefokuserad och in-

formationsbehovet kan tillgodoses. 

 

8 Kliniska implikationer 

I resultatet framkommer det att det finns ett ökat behov av information som måste tillgodoses 

av sjuksköterskorna. Genom att införa standardvårdplaner för informationsdelning kan detta 

behov tillfredsställas. För att underlätta sjuksköterskans arbete med att kunna informera vård-

tagare och närstående på ett professionellt sätt behövs mer utbildning redan i sjuksköterske-

programmet om hur cancer och dess behandlingar kan påverka sexualiteten. Genom att ha 

utökad verksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeprogrammet får studenter möjlighet att 

lära sig hur de ska bemöta familjer på rätt sätt. Utbildningar rådande familjefokuserad om-

vårdnad behöver finnas tillgängliga för alla vårdprofessioner i hälso- och sjukvården.   

8.1 Förslag till fortsatt forskning 

De artiklar som inkluderades i litteraturöversiktens resultat är forskning som bedrivits på 

heterosexuella par som inte lidit av ekonomisk problematik. Ingen av studierna som inklude-

rades är heller utförda i Sverige. Det föreslås behöva mer studier utförda på par som lever i 

homosexuella relationer och individer som inte tillhör de privilegierade klasserna. Detta 

skulle kunna öka förståelsen för närståendes erfarenheter av att leva med män som drabbats 

av prostatacancer i ett vidare perspektiv. För att svenska sjuksköterskor ska få förståelse för 

hur prostatacancer påverkar vardagslivet hos par behöver mer forskning inom området bedri-

vas i Sverige. Det föreslås även bedrivas mer forskning angående vikten av att sjuksköterskor 

vågar samtala om sexuella förändringar till följd av behandling av prostatacancer.   
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Baranowski, K. 

Tidskrift: 

Oncology 

Nursing Forum 

Årtal: 2002 

Land: USA 

Syftet var att utforska 

pars erfarenheter av 

att leva med prosta-

tacancer, hur sjukdo-

men påverkade deras 

livskvalitet, deras 

förmåga att hantera 

symtom samt deras 

förslag på intervent-

ioner som kan för-

bättra deras vardag.  

 

 

 

Fenomenologi 

 

Fokusgrupper 

med semi-

strukturerad in-

tervjuguide 

22 män 

20 kvinnor 

 

Medelålder 

män: 63,7 

år.  

 

medelålder 

kvinnor: 

60,5 år. 

Deltagarna hade ett be-

hov av information och 

stöd. Både männen och 

kvinnorna kände sig 

oförberedda på att han-

tera behandlingseffekter-

na. Symtomen påverkade 

inte endast mannen utan 

även kvinnan.  
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Titel: From 

Two Perspec-

tives to One 

Choice: Blend-

ing Couple and 

Individual 

Views of Pros-

tate Cancer 

Treatment 

Selection 

Författare: 

O'Rourke, 

M.E., & Ger-

Syftet med studien var 

att beskriva besluts-

processen hos män 

med prostatacancer 

samt deras fruar.  

Grounded theory 

 

Parintervju samt 

individuella in-

tervjuer. 

18 par  

män ålder: 

50-79 år 

Vissa kvinnor uttryckte 

att de inte fick delta i 

beslutsprocessen men att 

det var okej för dem 

eftersom det är mannen 

som ska gå igenom be-

handlingen. 
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mino, B.B. 

Tidskrift: 
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family nursing 

Årtal: 2000 
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