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Abstrakt 

Bakgrund: Benign prostatahyperplasi påverkar åldrande män över hela världen och 

en fjärdedel av alla män beräknas ha symptom till följd av sjukdomen. Vid 

uppkomst av symptom drabbas mannens nedre urinvägar vilket kan leda till bland 

annat nedre urinvägssymptom, sexuell dysfunktion och psykiska besvär vilket kan 

antas påverka livskvalitén. Som referensram valdes livskvalité med utgångspunkt i 

Världshälsoorganisationens definition och Sprangers och Schwartz modell om 

response shift.  

Syfte: Att belysa livskvalitén hos män med symptomgivande benign 

prostatahyperplasi. 

Metod: Litteraturstudie med induktiv ansats. 

Resultat: Resultatet visade att livskvalitén påverkas negativt av symptomen vid 

benign prostatahyperplasi. Graden av påverkan berodde på vilket symptom samt 

symptomets allvarlighetsgrad. De mest framträdande och återkommande 

symptomen var nocturi, akut blåstömning, smärta samt sexuell dysfunktion.  

Slutsats: I resultatet framkom att benign prostatahyperplasi påverkade livskvalitén 

negativt. Dock saknades kvalitativ forskning för att beskriva hur livskvalitén 

påverkades. För att få en tydlig bild av att se hur livskvalitén förändras över tid kan 

modellen om response shift användas och därmed kan vården på ett bra sätt främja 

livskvalitén hos personer drabbade av benign prostatahyperplasi. 
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1 Inledning 

Under författarnas verksamhetsförlagda utbildning på en kirurgisk vårdavdelning 

har noterats att det förekommit flera tillkortakommanden vad gäller patienter med 

benign prostatahyperplasi. Det har varit brist på information kring sjukdomen och 

dess komplikationer, långa väntetider på behandling, bristande information kring 

komplikationer efter behandling samt ett dåligt stöd i de livsstilsförändringar som 

behövs för att kunna leva med sjukdomen. Ovannämnda aspekter väckte ett ökat 

intresse hos författarna att fördjupa sina kunskaper i hur livskvalitén påverkas hos 

patienter med benign prostatahyperplasi. 

2 Bakgrund 

2.1 Prevalens och etiologi 
Benign prostatahyperplasi är ett kroniskt tillstånd som påverkar åldrande män över 

hela världen oavsett etniskt ursprung och kultur. En fjärdedel av alla män har 

symptomgivande benign prostatahyperplasi (Mcnicholas & Swallow, 2011). 

Sjukdomen kan debutera redan vid trettio års ålder och ökar gradvis i prevalens och 

symptom med stigande ålder (Thiruchelvam, 2014). Etiologin till sjukdomen är 

inte helt klarlagd, men man tror att orsaken beror på en hormonell obalans vid 

stigande ålder (Järhult & Offenbartl, 2013). Benign prostatahyperplasi är inte ett 

förstadium till prostatacancer (Thiruchelvam, 2014). 

2.2 Fysiologi och patofysiologi 
Prostatan är ett litet organ som är anatomiskt beläget under urinblåsan och som 

omger urinröret. Den är stor som en golfboll och dess huvudsakliga uppgift är att 

utsöndra ett sekret som tillsammans med sädesvätskan höjer slidans pH och ökar 

spermiernas rörelseförmåga (Braun & Anderson, 2012). Prostatan består av cirka 

trettio små körtlar som vid prostatahyperplasi växer i omfång. Övre delen av 

urinröret samt blåshalsen komprimeras vilket leder till nedre urinvägssymptom. Det 

är inte storleken på prostatakörteln som avgör förekomst av symptom utan graden 

av påverkan på urinröret som slutligen avgör symptomens svårighetsgrad. Om 

prostatakörteln vid benign prostatahyperplasi påverkar urinröret i den utsträckning 
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att kompression uppstår, kan ett avflödeshinder uppstå som slutligen försvårar 

blåstömningen på olika sätt (Järhult & Offenbartl, 2013).  

2.3 Nedre urinvägssymptom 
Vid symptomgivande benign prostatahyperplasi uppstår symptom från de nedre 

urinvägarna. Symptomens svårighetsgrad beror på graden av komprimerat urinrör 

(Järhult & Offenbartl, 2013) och delas in i lagringssymptom som består av irritativa 

besvär, ökad miktionsfrekvens, nocturi, trängningar och av tömningssymptom som 

är startsvårigheter, svag stråle, trängningar, känsla av ofullständig tömning, 

efterdropp samt totalretention (Fan, Lin, Huang & Chen, 2017).   

2.4 Diagnos 
Diagnosen ställs genom patientanamnes, prostatapalpation per rektum samt 

registrering av flödesschema. För bedömning av prostatahyperplasins utsträckning 

tas transrektalt ultraljud. Vid misstanke om förändringar och för att utesluta 

prostatacancer tas även biopsier. Om förekomst av blod återfinns i urinen eller om 

andra oklara symptom förekommer som skulle kunna vara kopplat till förändringar i 

urinblåsan utförs dessutom cystoskopi (Järhult & Offenbartl, 2013). 

För att skatta förekomst, typ och svårighetsgrad av symptom samt för respons på 

behandling kan International Prostate Symptom Score (IPSS) nyttjas. IPSS-

formuläret består av sju frågor där patienten gör en värdering av sina besvär på en 

skala från ett till fem beroende på svårighetsgraden av symptomen. Poängen 

sträcker sig från noll till trettiofem poäng där 1-7 poäng innebär milda besvär, 8-19 

poäng innebär måttliga besvär och 20-35 poäng innebär svåra besvär. Utöver de sju 

frågorna i IPSS-formuläret finns en åttonde fråga utformad specifikt för livskvalitén 

där noll poäng innebär att patienten känner sig tillfreds med sitt tillstånd och sex 

poäng innebär att patienten upplever sitt tillstånd som fruktansvärt (Wilt & N´Dow, 

2008). (Se bilaga 1). 

2.5 Behandlingsalternativ 
Behandlingsalternativen utgörs av kirurgi, laserbehandling eller 

läkemedelsbehandling och endast patienter som har besvärande symptom behandlas. 

Den vanligaste kirurgiska metoden är transuretal resektion av prostata (TURP) 

(Braun & Anderson, 2012) som innebär att man med cystoskopet går in via penis 
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och avlägsnar den del av prostatavävnaden som trycker mot urinröret genom att 

bränna (”hyvla”) bort vävnad (Järhult & Offenbartl, 2013). 

En annan behandlingsmetod är transuretral mikrovågsterapi (TUMT). Vid TUMT 

placeras en mikrovågsavgivande kateter i urinröret lokaliserat intill prostata. 

Mikrovågsuppvärmningen resulterat i att ytliga delar av prostata skrumpnar (Järhult 

& Offenbartl, 2013).  

Behandling av benign prostatahyperplasi kan också utgöras av läkemedel. 

Läkemedelsbehandling består av två olika farmakologiska principer. Den ena 

principen bygger på att ett viktigt enzym i testosteronomsättningen blockeras och 

den andra principen på blockering av receptorer i prostatakörtelns glatta muskulatur. 

Båda läkemedelsprinciperna resulterar i en minskad prostatakörtel och ett förbättrat 

urinflöde (Järhult & Offenbartl, 2013). 

2.6 Psykosocialt 
Patienter med symptom från urinvägarna kan påverkas olika. En möjlig orsak kan 

vara att det handlar om patientens mest intima område. Skötsel av eliminationen är 

väldigt privat och delas oftast inte med någon, oftast inte ens av den person man 

lever allra närmast. Symptom från urinvägarna är vanligtvis inte av livshotande 

karaktär men de finns där under en längre period, vilket kan benämnas att de är 

kroniska. Kroniska symptom kan därför antas påverka livskvalitén i större 

utsträckning än tillstånd vars symptom är kortvariga (Stenzeliuz & Bengtsson, 

2009). De senaste åren har symptom som brådskande urinering, frekvent urinering 

och ett försvagat urinflöde, sexuell dysfunktion, ejakulationsstörningar relaterat till 

benign prostatahyperplasi beskrivits. Erektil dysfunktion kan minska mannens 

självkänsla och kan slutligen resultera i depressiva symptom. Andra faktorer som 

kan leda till depressiva besvär är frekvent urinering nattetid, begränsad aktivitet 

dagtid orsakat av nedre urinvägssymptom, kirurgiska ingrepp samt en rädsla att i 

framtiden utveckla prostatacancer (Pietrzyk et al., 2015). Många patienter med 

symptom från urinvägarna undviker att söka hjälp. Orsaken kan bero på att 

problemen tros höra till det normala eller att hjälp inte finns att tillgå. Ett annat 

hinder till att söka vård har visat sig vara att vissa patienter känner en rädsla för att 

bli förödmjukad (Stenzeliuz & Bengtsson, 2009). 
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2.7 Sjuksköterskans omvårdnadsperspektiv 
I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska poängteras att 

sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad. Till omvårdnaden hör det 

patientnära arbetet som grundar sig i en humanistisk människosyn. Den legitimerade 

sjuksköterskan tillhandahåller ökade möjligheter till människor att förbättra, 

bibehålla eller återfå sin hälsa, hantera sjukdom eller funktionsnedsättning samt 

stöttar patienten att åstadkomma bästa möjliga välbefinnande och livskvalité fram 

till döden. Sjuksköterskans omvårdnad fokuserar på patientens huvudsakliga behov 

och upplevelser i det dagliga livet vilket innefattar fysiska, psykosociala, andliga 

och kulturella aspekter. Sjuksköterskans kompetens inkluderar också ett 

helhetsperspektiv över patientens nuvarande situation (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). För att sjuksköterskan ska kunna tillgodose dessa 

krav behövs en förståelse för hur patienten erfar sitt tillstånd, i det här fallet benign 

prostatahyperplasi. För att på bästa sätt kunna sätta sig in i patientens situation bör 

sjuksköterskan vara lyhörd, kommunicera med patienten på dennes villkor samt ha 

ett bemötande som präglas av respekt gentemot patienten. Omvårdnaden ska 

kännetecknas av ett empatiskt förhållningssätt samtidigt som ett professionellt 

förhållningssätt tillämpas i det patientnära mötet. Genom att vara uppmärksam på 

vad patienten har att förmedla kan sjuksköterskan få en inblick i vad som medför 

hälsa och välbefinnande för just henne eller honom (Dahlberg & Segesten, 2010). 

2.8 Teoretisk referensram 

2.8.1 Livskvalité 

Då författarna vill belysa hur mäns livskvalité påverkas vid benign 

prostatahyperplasi har begreppet livskvalité valts som teoretisk referensram. 

Författarna har valt att utgå från Världshälsoorganisationens definition av livskvalité 

samt Sprangers och Schwartz (1999) teori om response shift.  

Världshälsoorganisationen (1997) definierar livskvalité som en individuell 

upplevelse i det nuvarande livssammanhanget. Den individuella upplevelsen av 

livskvalité påverkas av sex olika domäner som är fysisk hälsa, psykologiska 

faktorer, nivå av självständighet, sociala relationer, miljö och religiösa aspekter. 

Varje domän har tillhörande undergrupper, där påverkan av en eller flera 
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undergrupper leder till påverkan av tillhörande domän och därmed en förändring av 

livskvalitén och den generella hälsan (se figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Modell av påverkan av livskvalitén och den generella hälsan (modifierad från 

Världshälsoorganisationen 1997). 
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modell som förklarar hur upplevelsen av livskvalité förändras över tid i samband 

med sjukdom. När en person drabbas av ohälsa förändras synen på den tidigare 

upplevda livskvalitén. Det gör att personen hittar nya sätt att uppleva livskvalité 

vilket innebär ett response shift. Enligt Sprangers och Schwartz (1999) så bygger 

response shift på förändring i en eller flera av följande tre komponenter: Scale 

recalibration: Innebär ett förändrat sätt att mäta en upplevelse. Reprioritization: 

Påverkan av 

livskvalitet och 

den generella 

hälsan  

Fysisk hälsa 

Energi & trötthet 

Smärta & obehag 

Sömn & vila 

 

Sociala relationer 

Personliga relationer 

Socialt stöd 

Sexualitet 

Miljö  

Ekonomiska 

förutsättningar Frihet 

och säkerhet 

Hemmiljö 

Deltagande och 

möjligheter till 

fritidsaktiviteter 

Transportmöjligheter 

Möjlighet till 

inlärning av nya 

färdigheter 

Tillgänglighet och 

kvalitet i hälso- och 

sjukvård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andlighet 

Religion och 

personlig tro 

 

 

 

Psykisk hälsa 

Kroppsuppfattning 

Negativa känslor 

Positiva känslor 

Självförtroende  

Tankar, inlärning och 

koncentrationsförmåga 

 

 

 

Grad av självständighet 

Dagliga aktiviteter 

Läkemedelsberoende 

Arbetskapacitet 

 

 



6(31) 

 

Innebär ett förändrat synsätt på livet. Reconceptualization: Innebär en förändrad 

uppfattning av vilka faktorer som bidrar till att uppnå livskvalité. 

Response shift modellen startar med en hälsoförändring (katalysator) och beskriver 

hur vägen till ett eventuellt response shift ser ut samt vilka mekanismer och 

antecedenter som påverkar om ett response shift kan ske. Antecedenter är 

individuella förutsättningar hos individen vilket innefattar personlighet, självkänsla, 

utbildning och kön. Mekanismer omfattar de sätt och strategier som individen har 

att bemöta förändringen i hälsotillståndet baserat på tidigare upplevelser. När ett 

response shift sker så leder det till en förändring i den upplevda livskvalitén som 

baseras på sociala, fysiska och psykologiska faktorer. 

Att använda sig av response shift i forskningen rörande livskvalité ger en tydlig bild 

av hur livskvalitén påverkas av hälsoförändringar och hur lämpliga åtgärder kan 

vidtas (Sprangers & Schwartz, 1999). 

3 Problemformulering 

När den förstorade prostatan obstruerar urinröret hindras urinflödet från urinblåsan 

vilket resulterar i besvär från de nedre urinvägarna. Följden kan bli att mannens 

psykiska och fysiska välbefinnande påverkas i negativ utsträckning. Då en fjärdedel 

av alla män har symptomgivande benign prostatahyperplasi kan det antas att 

sjuksköterskan oavsett arbetsplats kan komma i kontakt med män som besväras av 

tillståndet. I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska beskrivs att 

sjuksköterskan ska erbjuda människor möjlighet till att förbättra, bibehålla eller 

återfå sin hälsa, hantera sjukdom samt att stötta människor till bästa möjliga 

livskvalité och välbefinnande fram till döden. Ökad kunskap om hur mannens 

livskvalité påverkas vid symptomgivande benign prostatahyperplasi kan hjälpa 

sjuksköterskan att få en bredare kunskap i hur dessa män kan stöttas i det dagliga 

livet. 
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4 Syfte 

Syftet är att belysa livskvalitén hos män med symptomgivande benign 

prostatahyperplasi. 

5 Metod 

Författarna valde att göra en litteraturstudie med induktiv ansats. Litteraturstudien 

startade med att författarna formulerade en specifik undersökningsfråga för att sedan 

strukturerat söka efter vetenskaplig litteratur inom berört undersökningsområde. I 

nästa steg utfördes en kritisk granskning och avslutningsvis en sammanställning av 

insamlad litteratur (Kristensson, 2014). 

En induktiv ansats avser att delarna ger en bild av helheten (Kristensson, 2014). I 

den här litteraturstudien valde författarna att inhämta information i form av 

vetenskapliga artiklar för att sedan analysera och sammanställa i en slutsats. 

5.1 Datainsamling 
Studiens datamaterial baserades på vetenskaplig litteratur som hämtades från 

databaserna Cinahl, PubMed och PsychInfo. Cinahls huvudområde är 

vårdvetenskap, PubMed har huvudområdet medicinsk vetenskap och PsycINFO 

fokuserar mest på psykologi och beteendevetenskap. Vilka databaser som ska 

användas avgörs av studiens syfte (Kristensson, 2014).  

Datainsamlingen utfördes perioden 18.04.01-18.04.09. 

5.1.1 Inklusionskriterier, exklusionskriterier och avgränsningar 

• Inklusionskriterier: Män i alla åldrar med benign prostatahyperplasi. 

 

• Exklusionskriterier: Hur livskvalitén påverkas relaterat till dosspecifika 

läkemedelsbehandlingar, olika grupper av farmaka, laserbehandling eller 

kirurgisk behandling. 

• Avgränsningar: Vetenskapliga artiklar publicerade mellan åren 2008-2018, 

artiklar skrivna på engelska eller svenska, vetenskapligt granskade artiklar 
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från Ulrichsweb eller som är peer-rewieved. Ingen geografisk avgränsning 

valdes. 

 

5.1.2 Sökstrategi 

För att få en övergripande bild över hur sökorden svarade på studiens syfte och för 

att se hur väl utforskat området var valde författarna att göra en preliminär sökning 

med fritext i databaserna Cinahl, PubMED och PsychINFO. En fritextsökning är 

inte bunden till några ämnesord så sökningen blir därmed mer vidgad (Kristensson, 

2014) samtidigt som studier som ännu inte finns indexerade kan identifieras 

(Henricsson, 2014). 

Efter den preliminära sökningen valde författarna att använda sig av både ämnesord 

och fritext för att göra sökningen bredare och minska risken för att missa potentiella 

artiklar till studien. Genom att använda sig av ämnesord i litteratursökningen blir 

sökträffarna mer specifika. Ett ämnesord kan förklaras som ett nyckelord som varje 

artikel i en databas förses med och grundar sig i vad artikeln sammanfattningsvis 

handlar om. Varje databas har sin egen ämnesordlista där ämnesorden finns 

definierade (Kristensson, 2014). Ämnesorden identifierades i Cinahl headings, 

Medical Subject Headings och Thesaurus som är ämnesordlistor för Cinahl, 

PubMED och PsychINFO vilket resulterade i slutliga sökord (se Bilaga 2). 

Sökningen utgick från två huvudområden som var benign prostatahyperplasi och 

livskvalité. Båda huvudområdena utgjordes av ämnesord och relaterade begrepp i 

fritext och kombinerades med den booleska operatorn OR. De två sökningarna 

kombinerades i en sökning med den Booleska operatorn AND. Booleska 

sökoperatörer används för att öka sökningens känslighet. Den Booleska operatorn 

AND används för att kombinera två olika sökord med varandra och OR för att söka 

på närbesläktade begrepp (Kristensson, 2014).  

För att vidga sökningen ytterligare valde författarna att söka på möjliga begrepp 

med hjälp av trunkering vilket innebär att man tar bort begreppets ändelser för att få 

begreppets alla möjliga utfall (Karlsson, 2014). 
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5.2 Urval 
Författarna valde att göra en första gallring på varsitt håll genom att avläsa 

artiklarnas titlar och abstrakt vilket genomfördes stegvis. Det centrala i den första 

gallringen var att titlar som innehöll behandlingsrelaterade termer relaterat till 

patientens livskvalité exkluderades. Resterande artiklar inkluderades för vidare 

läsning av abstrakt. I abstrakt bedömdes om artikelns syfte och intervention var 

relevant utifrån studiens syfte, inklusions- och exklusionskriterier. För att artiklar 

ska bedömas som relevanta att inkludera bör artikelns syfte, mening och metod 

motsvara uppsatsens frågeställning (Kristensson, 2014). Bedömning av samtliga 

artiklars titlar resulterade i att författarna tillsammans läste 101 abstrakt. De artiklar 

som ansågs vara relevanta lästes sedan i fulltext, även det på skilda håll vilket 

benämns triangulering (Kristensson, 2014). Efter att ha läst artiklarna i fulltext 

valdes 19 artiklar bort. Kvarvarande artiklar lästes ännu en gång i fulltext för 

bedömning av relevans utifrån studiens syfte. Totalt ansåg författarna att 17 artiklar 

var relevanta och gick vidare till kvalitetsgranskning.  

5.3 Kvalitetsgranskning 
Ett hjälpmedel vid kvalitetsgranskning är granskningsmallar som används för att 

bedöma kvalitén på artiklarnas innehåll (Kristensson, 2014).  Författarna använde 

sig under kvalitetsgranskningen av kvantitativa och kvalitativa granskningsmallar 

från Friberg (2006). En modifiering av granskningsmallarna utfördes där ja/nej 

lades till som avslutning på varje fråga. Denna utformning föreslås då en artikel kan 

graderas utifrån ett poängsystem (Kristensson, 2014). I den kvantitativa 

granskningsmallen modifierades fråga 5, 6, 7, 8, 9, 11 och 12 till frågor som 

möjliggjorde ja/nej svar och i den kvalitativa granskningsmallen så var det fråga 5, 

7, 8, 9, 10, 11 och 12 som modifierades av samma anledning. Denna utformning 

möjliggjorde att artiklarnas kvalitet gick att poängsätta. En poängskala utformades 

baserat på antal frågor i granskningsmallen och antal ja/nej svar (se Bilaga 3). 

Författarna kom gemensamt fram till hur många poäng en artikel behövde för att 

hålla låg, medel respektive hög kvalitet (Kristensson, 2014). De artiklar som 

bedömdes ha medel kvalitet omvärderades till antingen hög-medel kvalitet eller låg-

medel kvalitet baserat på antal poäng. Varje extra poäng innebar att ett extra 

kvalitetskrav uppfylldes så poänggränserna sattes till 6-7 poäng för låg-
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medelkvalitet och 8-9 poäng för hög-medelkvalitet. Sedan beslutades att artiklar 

bedömda med hög-medel kvalitet respektive hög kvalitet kunde inkluderas till 

resultatet. Av de 17 artiklar som kvalitetsgranskades bedömdes 11 artiklar hålla 

tillräckligt hög kvalitet för att inkluderas i studien. 

5.4 Analys 
Författarna har under analysförfarandet valt att använda sig av en integrerad analys 

vilket innebär att resultatet sammanställdes stegvis. I steg ett identifierades 

övergripande likheter och skillnader i inkluderade artiklars resultat. I steg två 

identifierades olika kategorier vilka sammanfattar resultaten i de olika artiklarna 

som på något sätt relaterar till varandra. I steg tre sammanställde författarna 

resultatet under kategorierna. Resultatredovisningen presenteras sedan under 

kategorierna (Kristensson, 2014). 

Tabell 1. Exempel på analysprocess. 

Likheter/Skillnader Underrubriker Kategorier 

”LUTS are significantly 

associated with depression” 
  

”Luts impact significantly 

all parameters of health 

related quality of life” 

  

”Symptoms of ower active 

bladder and bother due to 

benign prostatic 

hyperplasia might affect 

quality of life”. 

 

Nedre     

urinvägssymptom 

 

”For eldery men, moderate 

to severe LUTS do 

significantly impact almost 

all parameters of quality of 

life”. 

 

 Livskvalité 

och fysiska 

symptom 

”Bladder pain and urethral 

pain had large hazard 

ratios in the regression 

model for poor qualiy of 

life”. 

 

 

Smärta 

 

”One of two men 

experienced pain or 

discomfort related to 

urinating or BPH 

symptoms” 
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5.5 Etiska överväganden 
Forskningsetik handlar om att ansvara och visa respekt för de personer som ingår i 

forskningen samt att informationen som tas fram hanteras på korrekt sätt 

(Kristensson, 2014). Studien ska utformas på så sätt att undvika skada och lidande 

hos deltagarna samtidigt som studiens syfte har en nytta som överstiger risken för 

skada. Författarna har valt ut artiklar som genomgått etisk granskning eller 

övervägande. Samtliga deltagare i inkluderade artiklar har informerats om 

studiernas utförande och syfte samt deltagit frivillig.  

Författarna har följt de forskningsetiska riktlinjer som Vetenskapsrådet (2011) 

fastslagit. Författarna har efter sina förutsättningar strävat efter att inkludera all 

relevant forskning i sin studie och för att på så sätt inte påverka resultatet. Ingen 

plagiering, förvrängning eller fabricering av fakta har förekommit och all medtagen 

information har styrkts med referenser (Vetenskapsrådet, 2011). 

6 Resultat 

Analysen har resulterat i fem kategorier varav en kategori är indelad i 

underkategorier (se Tabell 1). 

Tabell 1. Kategorier och subkategorier 

Kategori Subkategori 

Livskvalité och psykisk hälsa  

Livskvalité och fysiska symptom Nedre urinvägssymptom 

Smärta 

Livskvalité och sociala relationer  

Miljö  

Grad av självständighet  

 

6.1 Livskvalité och psykisk hälsa 
Depression och ångest identifieras som två vanliga symptom till följd av benign 

prostatahyperplasi och är direkt kopplade till en försämrad livskvalité (Pinto et al., 

2015). Det finns ett samband mellan depression och nedre urinvägsymptom oavsett 
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grad av symptom (Rom et al., 2012) och risken att drabbas av depression ökar med 

drygt 9% för varje extra poäng som uppfylls på IPSS-skalan. Det finns en större risk 

att utveckla ångest och depression hos de män som har medel till svåra symptom. 

Den upplevda livskvalitén skiljer sig inte åt mellan de som har medelsvåra till svåra 

nedre urinvägssymptom och de som har milda eller inga symptom. När livskvalitén 

skattas utifrån de fyra domänerna fysisk hälsa, psykisk hälsa, sociala relationer och 

miljö skattas upplevelsen av var och en av de fyra domänerna lägre hos männen 

med medel till svåra symptom (Pintarelli et al., 2011).  

Benign prostatahyperplasi leder till försämrad mental hälsa främst hos de som lider 

av nocturi vilket kan leda till dålig nattsömn (Masaki et al., 2015). Känslolivet 

påverkas och de mest framträdande känslorna är kopplade till frustration, oro, skam, 

nedstämdhet och acceptans (Kingery et al., 2012). 

Åldersrelaterade symptom som depressivitet, känsla av utbrändhet samt minskat 

psykologiskt välbefinnande kan förstärkas av benign prostatahyperplasi (Perchon et 

al., 2011). 

För att sammanfatta leder benign prostatahyperplasi till en ökad risk att drabbas av 

depression och ångest där risken ökar med förvärrade symptom som i sin tur har en 

negativ påverkan på livskvalitén genom bland annat dålig nattsömn och ett påverkat 

känsloliv. 

6.2 Livskvalité och fysiska symptom 

6.2.1 Nedre urinvägssymptom 

Residualurin och besvärande nedre urinvägssymptom är direkt kopplade till en 

försämrad livskvalité (Pinto et al., 2015). Dessa symptom är ökad 

urineringsfrekvens dagtid, nocturi, brådskande behov av urinering, akut 

urininkontinens, svag urinstråle, ofullständig blåstömning, smärta i urinblåsan och 

urinvägssmärta (Fujimura et al., 2011; Kingery et al., 2012).  

Nocturi är ett av de vanligaste nedre urinvägssymptomen och en bidragande orsak 

till försämrad livskvalité (Takao et al., 2013) men för att den ska bli nämnvärt 

påverkad så krävs tre eller fler blåstömningar per natt (Masaki et al., 2015; Grégoire 
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et al., 2010). Det som gör att nocturi påverkar livskvalitén är den störda nattsömnen 

(Kingery et al., 2012).  

Det symptom som påverkar livskvalitén i störst utsträckning men som inte är lika 

vanligt som nocturi är akut behov av blåstömning (Grégoire et al., 2010; Fujimura et 

al., 2011). Av de drabbade upplever tre av fyra män en försämrad livskvalité 

(Grégoire et al., 2010). 

Män med residualurin över 100 milliliter har en sämre fysisk hälsa än män som har 

normal residualurin. Det i sin tur leder till en försämrad livskvalité (Pinto et al., 

2015).  

Livskvalitén påverkas negativt av nedre urinvägssymptom oavsett ålder. Den 

påverkas i större utsträckning av symptomen när de kombineras med manliga 

åldersrelaterade symptom som depressivitet, känsla av utbrändhet, känsla av 

försämrat allmäntillstånd och försämrad muskelstyrka (Perchon et al., 2011).  

Livskvalitén påverkas även i större utsträckning hos män som har benign 

prostatahyperplasi men som inte fått diagnosen i jämförelse med de män som har 

diagnostiserats (Masaki et al., 2015). 

6.2.2 Smärta 

Mer än fyra av fem män med benign prostatahyperplasi söker medicinsk 

konsultation på grund av upplevd smärta eller obehag till följd av nedre 

urinvägssymptom (Grégoire et al., 2010). Smärta är det näst mest besvärande 

symptomet. Nästan hälften av alla män som upplever smärta eller obehag upplever 

även en försämrad livskvalité (Kingery et al., 2012). 

Blåssmärta och urinrörssmärta är två lite ovanligare symptom men som vid 

förekomst har en hög påverkan på livskvalitén. Dock är dessa symptom lätta att 

missa i utvärderingen av benign prostatahyperplasi och livskvalité för att de inte 

inkluderas i IPSS-skalan (Lee et al., 2012; Fujimura et al., 2011). 

Hos åldrande män förvärras led och muskelsmärta vid svåra nedre urinvägssymptom 

i större utsträckning än hos åldrande män med inga eller milda symptom. (Perchon 

et al., 2011).  
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Sammanfattningsvis kan man se att nedre urinvägssymptom leder till försämrad 

livskvalité där nocturi, akut behov av blåstömning, residualurin och ålder är 

bidragande faktorer. Utöver dessa faktorer har smärta hög påverkan på livskvalitén 

men prevalensen av smärta är oklar. 

6.3 Livskvalité och sociala relationer 
Hos män med benign prostatahyperplasi finns ett starkt samband mellan minskad 

sexuell hälsa och försämrad livskvalité (Wein et al., 2009; Kingery et al., 2012). 

Ejakulationsbesvär, minskad sexuell lust och minskad eller helt upphörd sexuell 

aktivitet kan orsakas av nedre urinvägssymptom. Vanliga symptom som kan orsaka 

erektil dysfunktion är lagrings och tömningsbesvär som svag stråle, brådskande 

behov av urinering, urinläckage under den sexuella akten och dysuri (Wein et al., 

2009). Hos en av fyra män påverkas relationen till partnern negativt på grund av 

minskad intimitet till följd av den erektila dysfunktionen (Kingery et al., 2012). 

Bland de män som diagnostiserats med benign prostatahyperplasi samt de män som 

har sjukdomen men inte diagnostiserats så lider drygt hälften av erektil dysfunktion. 

Det är nästan dubbelt så många i jämförelse med den generella befolkningen 

(Masaki et al., 2015). 

Sexuellt nedsatt förmåga som ett åldersrelaterat symptom kan förstärkas vid 

förekomst av medelsvåra till svåra nedre urinvägssymptom (Perchon et al., 2011). 

Benign prostatahyperplasi är alltså en vanlig orsak till olika typer av sexuell 

dysfunktion som i sin tur påverkar det sociala livet och därmed även livskvalitén. 

6.4 Miljö 
Yttre faktorer i kombination med benign prostatahyperplasi kan leda till försämrad 

livskvalité. De tydligaste faktorerna är anställning, ålder och om man är rökare eller 

före detta rökare (Pinto et al., 2015).  

6.5 Grad av självständighet 
Det finns en skillnad i grad av autonomi hos män med medel till svåra nedre 

urinvägssymptom i jämförelse med män med inga eller milda symptom. Män med 

medel till svåra symptom upplever en lägre autonomi och har därmed en högre 

påverkan på livskvalitén (Pinto et al., 2015). 
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Män med benign prostatahyperplasi har en försämrad arbetskapacitet och en lägre 

aktivitetsnivå. Dessutom utgör dessa män en stor belastning för sjukvården (Masaki 

et al., 2015). Flera av männen beskriver att de har en begränsad aktivitetsnivå och 

några av männen känner sig begränsade i sin arbetskapacitet. Utöver arbetskapacitet 

och aktivitetsnivå påverkas även dagliga ansvarsområden. Drabbade män beskriver 

känslor som att känna sig begränsad, oförmåga till att slutföra saker samt 

anpassning av sina ansvarsområden. Dessa känslor påverkar livskvalitén (Kingery et 

al., 2012). 

För att kunna upprätthålla en normal vardag och undvika missöden utformar 

männen olika coping-strategier. Planering och förberedelser som anpassning av mat 

och dryck och tömning av urinblåsan innan aktivitet är exempel på dessa strategier 

(Kingery et al., 2012). 

Sammanfattningsvis kan man se att nedre urinvägssymptom leder till en försämrad 

självständighet som påverkar aktivitet, arbete och andra ansvarsområden som 

kompenseras med coping-strategier för att upprätthålla en god livskvalité. 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 
Författarna till den här studien kommer att diskutera svagheter och styrkor i 

metoden utifrån trovärdighetsbegreppet som ingår i den kvalitativa forskningen. 

Begreppet delas in i fyra grupper som består av tillförlitlighet, överförbarhet, 

verifierbarhet och giltighet.  

Tillförlitlighet handlar om sanningshalten i de introducerade resultaten. Det vill säga 

är tolkningarna baserade på fakta framför förutfattade meningar i det insamlade 

datamaterialet. Överförbarhet kan ses som en rimlighetsbedömning och handlar om 

i vilken omfattning resultaten kan gälla i en annan kontext och avgörs av läsaren. 

Verifierbarhet handlar om att visa för läsaren att författarnas tolkningar utgår från 

ett välgrundat datamaterial och i vilken omfattning dessa kan verifieras. Giltighet 

handlar om att det insamlade datamaterialet har en stabilitet som sträcker sig över 

tid (Kristensson, 2014).  
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7.1.1 Metod 

Den här litteraturstudien är systematiskt utförd men kan inte klassas som en 

systematisk litteraturstudie eftersom inte alla kriterier enligt Kristensson (2014) är 

uppfyllda. Intentionen har under hela metodavsnittet varit att eftersöka litteratur som 

svarar på studiens syfte, men inte att söka efter all litteratur. En nackdel kan därmed 

vara att litteratur som kunnat vara av relevans för resultatet har missats vilket i sin 

tur kan påverka resultatets verifierbarhet. 

7.1.2 Datainsamling 

För att öka studiens tillförlitlighet, giltighet och verifierbarhet har författarna 

detaljerat beskrivit tillvägagångssättet gällande när och hur informationen till 

studien har samlats in. Sökmatriser har konstruerats som på ett översiktligt sätt visar 

hur sökningen genomförts i de olika databaserna för att läsaren enkelt ska kunna 

replikera sökningen (Kristensson, 2014). (Se bilaga 2). 

7.1.3 Inklusionskriterier och avgränsningar 

Ung som gammal kan insjukna i symptomgivande benign prostatahyperplasi. 

Författarna valde därför att inkludera artiklar oavsett åldersgrupp. Artiklarnas 

studier är genomförda i USA, Japan, Singapore, Sydkorea, Brasilien, England, 

Frankrike, Österrike och Sverige. Männen som deltog i studierna är 21 till 91 år 

gamla. Trots det stora åldersintervallet och studiernas geografiska spridning har 

likheter i resultaten identifierats. Detta ses som en styrka för studiens resultat då 

överförbarheten kan antas öka. 

Vetenskapliga artiklar publicerade 2008-2018 valdes som en avgränsning. 

Avgränsningen ledde till att endast aktuell forskning inkluderades vilket ökar 

studiens verifierbarhet och överförbarhet (Kristensson, 2014). Att avgränsa 

datamaterialet till ett tioårsintervall kan även vara en nackdel. Artiklar publicerade 

före 2008 kan innehålla relevant forskning vilket föranleder en risk att litteratur som 

kunnat vara av relevans för resultatet har exkluderats. 

En svaghet med litteraturstudien kan vara att författarna endast inkluderat 

vetenskapliga artiklar skrivna på engelska. Avgränsningen har sin grund i 

författarnas språkkunskaper och att litteratur skriven på svenska inte framkommit. 

Det innebär en risk att litteratur skriven på annat språk än engelska kan ha förbisetts 



 

17(31) 

 

och därmed finn även en risk för ett ofullständigt resultat vilket gör att studiens 

verifierbarhet kan minska (Kristensson, 2014).  Att engelska inte är författarnas 

modersmål kan ses som en svaghet för studien då risken för misstolkning av textens 

innebörd i artiklarna ökar vilket kan påverka tillförlitligheten.  

Författarna har under hela forskningsprocessen varit medvetna om dessa risker och 

försökt undvika de systematiska fel som går att förutse. En styrka är att genom 

diskussion och samarbete med översättning har författarna minskat risken för 

felaktiga översättningar och feltolkningar av inkluderade artiklar vilket ökar 

studiens tillförlitlighet. 

Att endast inkludera vetenskaplig litteratur som är peer-rewieved eller som 

granskats via UlrischsWeb innebar att de inkluderade artiklarna blivit bedömda som 

vetenskapliga av ämneskunniga inom området innan publicering (Henricsson, 

2014). Genom denna avgränsning kan författarna försäkra sig om att det insamlade 

datamaterialet hade en vetenskaplig grund vilket anses öka studiens verifierbarhet 

och tillförlitlighet. 

7.1.4 Sökstrategi 

Syftets centrala begrepp: Livskvalité, män, benign prostatahyperplasi och symptom 

kombinerades inledningsvis som söktermer. Kombinationen av dessa söktermer 

resulterade i få relevanta sökträffar som speglade litteraturstudiens syfte. Författarna 

valde att ta bort termerna män och symptom från söksträngen. Detta kändes givet då 

endast män har en prostatakörtel och majoriteten av de artiklar som återfanns var 

kopplade till symptom sekundärt till benign prostatahyperplasi. Ambitionen med 

sökord är att de ska vara så känsliga som möjligt så att relevant litteratur identifieras 

(Kristensson, 2014). Att bortse från termerna män och symptom i sökstrategin ses 

som en styrka för studien då fler relevanta artiklar identifierats. 

Avslutningsvis användes de resterande centrala begreppen hämtade från syftet: 

benign prostatahyperplasi och livskvalité. Begreppen identifierades som ämnesord 

och kombinerades med begrepp som relaterar till varandra i fritext. Detta gjordes 

med de Booleska operatorerna AND och OR. Att kombinera ämnesord med fritext 

med hjälp av Booleska operatorer kan ses som en styrka för denna studie då risken 
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att missa relevanta artiklar minimerades vilket därmed anses bidra till en ökad 

tillförlitlighet.  

I PsychINFOS Thesaurus identifierades livskvalité som ett ämnesord men inte 

benign prostatahyperplasi. Därför valde författarna att söka på benign 

prostatahyperplasi i fritext i kombination med trunkering (se Bilaga 2). Eftersom 

benign prostatahyperplasi inte identifierades som ämnesord har författarna antingen 

inte förstått tillvägagångssättet i Thesaurus eller så finns begreppet inte indexerat. 

Det finns därmed en risk att litteratur som kunnat vara relevant för resultatet har 

förbisetts vilket kan påverka resultatets tillförlitlighet och verifierbarhet. Alla 

begrepp som ingår i undersökningsfrågan är inte alltid indexerade (Kristensson, 

2014). 

7.1.5 Urval 

Författarna har genom triangulering under urvalsprocessen bidragit till att studien 

får en ökad tillförlitlighet (Henricsson, 2014). Däremot finns en risk finns att 

relevanta artiklar kan ha förbisetts under första gallringen i urvalsprocessen 

eftersom relevans bedömdes utifrån titel och abstrakt. Titlar som författarna tolkat 

som irrelevanta utifrån syftet skulle kunna innehålla ett relevant material som 

kunnat gynna studiens resultat och därmed även minska studiens tillförlitlighet och 

verifierbarhet. 

Valt undersökningsområde visades vara ringa utforskat. Majoriteten av artiklarna 

utgjordes av kvantitativa studiedesigner. En artikel med kvalitativ studiedesign 

återfanns som författarna valde att inkludera. De skilda forskningsdesignerna anses 

vara en styrka för litteraturstudien enligt (Kristensson, 2014) då fenomenet förklaras 

ur olika perspektiv där statistiska samband och numerisk data kombineras med en 

subjektiv innebörd av undersökningsområdet. En svaghet med litteraturstudien var 

att endast en artikel med kvalitativ design återfanns. Författarna hade gärna 

inkluderat fler kvalitativa studiedesigner. 

7.1.6 Kvalitetsgranskning 

Författarna valde att använda sig av granskningsmallar utformade av Friberg (2006). 

Valet av granskningsmallar baserades dels mot bakgrund på att granskningsmallarna 

ansågs lättförståeliga men också att författarna sedan tidigare inte besitter någon 
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större kunskap i att granska och värdera vetenskaplig litteratur. Att modifiera 

granskningsmallarna kan ses som en styrka då författarna objektivt utifrån en 

gemensamt utformad poänggraderingsmall kunde bedöma artiklarnas kvalitet fritt 

från egna tolkningar och oberoende av varandra. Modifiering av 

granskningsmallarna anses vara en styrka för studiens resultat då verifierbarheten 

ökar.  

Författarnas intention var att endast inkludera artiklar bedömda med hög kvalitet. 

Då undersökningsområdet visades vara ringa utforskat inkluderades även artiklar 

bedömda med hög-medel kvalitet.  Detta kan ses som en styrka för studiens resultat 

då artiklar bedömda med låg kvalitet och låg-medel kvalitet exkluderades vilket bör 

öka resultatets tillförlitlighet. 

7.1.7 Analys 

Författarna valde att använda sig av en integrerad analys. Även om noggrannhet och 

detalj har varit intentionen under hela analysförfarandet så finns en risk att 

irrelevanta kategorier har identifierats och lyfts fram. Denna risk har sin grund i fyra 

identifierade aspekter: författarnas förförståelse, författarnas förmåga att tolka text 

på engelska, författarnas förmåga att tolka statistik/numerisk data och författarnas 

individuella åsikter om vad som anses vara värdefullt datamaterial. Dessa fyra 

aspekter kan vara en svaghet för studien då det finns en risk att analysprocessen 

påverkats vilket i sin tur har påverkat resultatets tillförlitlighet. Under 

analysförfarandet finns en ständig risk för systematiska fel som innebär att forskaren 

exempelvis påverkar analysen genom subjektivitet (Kristensson, 2014). Något som 

styrker den låga risken för forskarfel i denna studie är att författarna under hela 

analysförfarandet varit medvetna om risken för systematiska fel. Genom ett öppet 

förhållningssätt har författarna försökt minimera denna risk genom triangulering, 

diskussion, litteratur, översättningsprogram och en medvetenhet kring 

förförståelsens influenser vilket är utgångspunkter som författarna anser stärka 

studiens låga risk för systematiska fel.  

Ett återkommande mätinstrument i majoriteten av de inkluderade artiklarna var 

IPSS-formuläret. Att majoriteten av artiklarna använde sig av samma mätinstrument 

kan ses som en styrka då tillförlitligheten anses öka eftersom man har mätt 
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livskvalité med samma mätinstrument. En svaghet var att majoriteten av studierna 

använde sig av olika kompletterande mätinstrument i kombination med IPSS-

formuläret. Om många olika mätinstrument används kan det vara svårt att bedöma 

trovärdigheten på litteraturstudiens resultat (Henricsson, 2014).  

Författarnas avsikt har under arbetets gång varit att beskriva arbetets och 

analysprocessens tillvägagångssätt på ett förklarande sätt så att läsaren på bästa sätt 

ska kunna följa arbetsgången. Reproducerbarhet av denna studie bör vara möjlig då 

författarna detaljerat beskrivit datainsamling, sökstrategi, urval och dataanalys vilket 

ökar studiens giltighet (Henricsson, 2014). 

7.2 Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur livskvalitén påverkas vid 

symptomgivande benign prostatahyperplasi. Livskvalité och psykisk hälsa, 

Livskvalité och fysiska symptom, Livskvalité och sociala relationer, Miljö och Grad 

av självständighet är resultatets huvudkategorier. Under varje huvudkategori 

kommer faktorer som påverkar livskvalitén analyseras utifrån vald referensram.  

Världshälsoorganisationens (1997) definition av livskvalité innefattar sex domäner 

som i stor utsträckning påverkar livskvalitén. Författarna valde att utesluta domänen 

andlighet i diskussionen då resultatet inte går att koppla till denna grupp. Resterande 

fem domäner kommer diskuteras för att se i hur stor utsträckning livskvalitén 

påverkas hos män med benign prostatahyperplasi.  

7.2.1 Livskvalité och psykisk hälsa 

I resultatet visade det sig att några män med benign prostatahyperplasi skattade sin 

livskvalité ungefär på samma nivå som friska män. Livskvalité delades sedan in i de 

fyra undergrupperna fysisk hälsa, psykisk hälsa, sociala relationer och miljö. Dessa 

undergrupper motsvarar Världshälsoorganisationens (1997) definition av livskvalité 

som faktorer som påverkar livskvalitén och det räcker med att en av undergrupperna 

försämras för att livskvalitén ska påverkas i någon utsträckning. I det här fallet 

skattas upplevelsen av samtliga undergrupper lägre. Eftersom delarna skattades 

lägre och helheten av livskvalitén som hög kan det tyda på att dessa män har 

förändrat sitt sätt att se på livskvalité genom Scale recalibration, Reprioritization 

eller Reconceptualization och därmed kan antas att det har skett ett response shift. 
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Ett annat fynd var att männen som har benign prostatahyperplasi lättare utvecklar 

depressiva besvär som i sin tur hade en negativ påverkan av livskvalitén till följd av 

sina urinvägssymptom. Förvärrade symptom ökade dessutom risken ytterligare. Att 

risken ökar att utveckla depressiva besvär vid förvärrade urinvägssymptom stärks av 

Johnsson et al. (2012) och Pietrzyk et al. (2015) som även kopplar nocturi och 

sexuell dysfunktion som orsaker till depressiva besvär. 

Resultatet visar inte vad som orsakar depressiva besvär vid benign 

prostatahyperplasi. Enligt Världshälsoorganisationen (1997) så är det individens 

förutsättningar som avgör i vilken utsträckning livskvalitén påverkas. Det kan 

kopplas till response shift modellen där det är antecedenter och mekanismer som 

avgör hur man hanterar en hälsoförändring. 

Baserat på Sprangers och Schwartz (1999) teori om response shift har det troligtvis 

inte skett något response shift hos de deltagare som led av depressiva besvär 

eftersom de upplever en försämrad livskvalité. Däremot har författarna utifrån 

modellen tolkat att resterande deltagare har genomgått response shift eftersom de 

inte upplevde någon förändrad livskvalité till följd av sin sjukdom. Det är dock 

oklart utifrån resultatet vilka antecedenter och mekanismer som har påverkat de 

båda utfallen. Nedre urinvägssymptom kan leda till en stillasittande livsstil. Om det 

kombineras med att vara ensamstående ökar risken att utveckla depression (Pietrzyk 

et al., 2015) och kan ses som individuella förutsättningar och antecedenter att 

hantera en hälsoförändring. Skam, social isolering och försämrat sexliv är en 

koppling mellan nedre urinvägssymptom och depression (Chin, Choi, Wan & Lam, 

2017). Utifrån detta tolkar författarna att ensamhet och brist på stöd kan vara 

mekanismer som spelar in om ett response shift kan ske. 

7.2.2 Nedre urinvägssymptom 

Livskvalitén påverkas negativt vid nedre urinvägssymptom till följd av benign 

prostatahyperplasi och olika nedre urinvägssymptom har olika stor påverkan på 

livskvalitén där graden av påverkan avgörs av prevalens samt symptomens 

svårighetsgrad vilket även stärks av Pietrzyk et al. (2015). Johnsson et al. (2012) 

beskriver en försämrad livskvalité vid ökad allvarlighetsgrad av nedre 

urinvägssymptom och kopplar försämringen till utvecklandet av depressiva besvär. 
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Vid nocturi kan mannens nattsömn bli påverkad och enligt Ervin och Bower (2015) 

så leder det till yrsel, fallrisk och somnolens vilket i sin tur har en negativ inverkan 

på livskvalitén. Enligt Pietrzyk et al. (2015) så är försämrad nattsömn till följd av 

nocturi en orsak till att utveckla depressiva symptom. Det stämmer väl överens med 

de faktorer som påverkar livskvalitén enligt Världshälsoorganisationen (1997).  

Vid andra symptom så är det mer otydligt hur livskvalitén påverkas. Akut behov av 

urinering och ofullständig blåstömning är två symptom som i hög utsträckning 

påverkar livskvalitén. Man skulle kunna tänka sig att ofullständig blåstömning i 

längden kan leda till obehag och smärta som i sin tur påverkar livskvalitén. Akut 

behov av urinering påverkar såväl psykisk som fysisk hälsa och har en inverkan på 

både arbetslivs och sociala relationer (Coyne et al., 2013). Dessutom leder akut 

blåstömning till oro att drabbas av missöden ute i sociala sammanhang vilket i sin 

tur påverkar livskvalitén (Chin et al., 2017). 

7.2.3 Smärta 

Resultatet visar att förekomst av smärta ger en hög inverkan på livskvalitén. I 

Världshälsoorganisationens (1997) definition av livskvalité beskrivs smärta som en 

faktor som påverkar livskvalitén. Dock är resultatet tvetydigt rörande prevalensen 

av smärta. Smärta beskrivs både som ett ovanligt symptom och som ett vanligt. En 

anledning kan vara att smärta som symptom inte finns med på IPSS-skalan (Wilt & 

N´Dow, 2008). 

När det kommer till förändrad syn på livskvalité över tid så är det personliga 

förutsättningar och mekanismer som enligt response shift modellen påverkar 

förloppet. Olika individer har olika sätt att hantera smärta vilket också kommer ge 

olika utslag i hur livskvalitén upplevs vilket stärks av Kunz och Lautenbacher 

(2014) som beskriver att det finns individuella skillnader i hur smärta upplevs samt i 

hur man ger uttryck för sin smärta. 

7.2.4 Livskvalité och sociala relationer 

Resultatet visar att benign prostatahyperplasi påverkar sexualiteten negativt på en 

rad olika sätt och att det i sin tur påverkar relationen till partnern. Enligt 

Världshälsoorganisationens (1997) påverkas livskvalitén av både personliga 

relationer och sexualitet vilket stämmer överens med resultatet där det visar sig att 
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en sänkt sexuell hälsa kan leda till försämrad livskvalité. Detta stämmer också 

överens med Pietrzyk et al. (2015) som menar att erektil dysfunktion leder till 

depressiva besvär som i sin tur påverkar livskvalitén negativt. 

I vilken utsträckning en försämrad sexualitet påverkar livskvalitén är individuellt. 

Enligt response shift (Sprangers & Schwartz, 1999) är det antecedenter och 

mekanismer som avgör hur synen på livskvalité förändras med den försämrade 

sexualiteten och om ett response shift sker. Exempelvis spelar personlighet och 

självkänsla en stor roll. Om man identifierar sig själv som en sexuellt aktiv 

människa så bör man vid sjukdom omvärdera synen på sig själv och hitta nya sätt att 

värdera livskvalité. Stöd, social jämförelse och copingstrategier blir även de viktiga 

för att hantera sjukdomen. Det kan vara en stöttande sambo, en hjälpande 

omgivning och strategier för att kompensera för försämringen. Reese (2011) menar 

att de flesta lyckade copingstrategier vid nedsatt sexuell funktion sker inom en 

relation. Det kan vara att flytta tankar och beteenden från samlag till intimitet och 

annan form av sexuell aktivitet. 

7.2.5  Miljö 

En enda studie hittades rörande livskvalité och miljöpåverkan i förhållande till 

benign prostatahyperplasi. Den visade att rökning, ålder och trygghet i form av 

anställning var faktorer som påverkade livskvalitén.  

Miljö är en av de sex stora domäner som påverkar den individuella livskvalitén 

enligt Världshälsoorganisationen (1997). Dessutom beskriver Sprangers och 

Schwarts (1999) hur olika miljöfaktorer spelar in vid hanteringen av en 

hälsoförändring och i upplevelsen av livskvalité. Därför anser författarna att det är 

viktigt att ha med den här kategorin och även belysa bristen av aktuell forskning i 

området.  

7.2.6 Grad av självständighet 

Resultatet visar att graden av självständighet påverkas negativt i förhållande till 

benign prostatahyperplasi. Enligt Världshälsoorganisationen (1997) så är graden av 

självständighet en faktor som påverkar hur den individuella livskvalitén upplevs. 

Det finns en känsla av misslyckande att inte längre kunna fungera i vardagen och i 

arbetslivet. För att kunna uppleva en normal vardag utformas copingstrategier vilket 
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stärks av Stenzelius och Bengtsson (2009). De beskriver en rädsla för att drabbas av 

missöden i vardagen samt betonar vikten av att utforma copingstrategier. 

För att kunna uppnå känslan av en god livskvalité bör ett response shift ske i form 

av en förändring i hur man värderar det dagliga livet, vilka faktorer som bidrar till 

en god livskvalité eller nya prioriteringar (Sprangers & Schwartz, 1999). Om 

individen ska genomgå ett lyckat response shift kan man se till vilka förutsättningar 

som finns i form av personlighet, självkänsla och utbildning m.m samt identifiera 

mekanismer som exempelvis copingstrategier och socialt stöd. Exempel på 

copingstrategier skulle enligt Stenzelius och Bengtsson 2009) kunna vara att 

anpassa dryckintag, bedöma tillgång till toalett och undvika tunga lyft.  

När vardagen anpassas leder det till en minskad känsla av misslyckande och en 

upplevelse av förbättrad livskvalité. Då har det skett ett response shift. 

8 Kliniska implikationer 

Om man som sjuksköterska ska kunna bemöta patienter med benign 

prostatahyperplasi och främja livskvalité är det viktigt att dels känna till de faktorer 

som leder till en försämrad livskvalité men även sätta sig in i hur dessa faktorer 

påverkar livskvalitén. För att förstå hur och varför den upplevda livskvalitén 

förändras är response shift en bra modell att arbeta utifrån. Målet som sjuksköterska 

bör vara att hjälpa patienten att uppnå ett response shift och därmed bidra till en 

förbättrad upplevd livskvalité. Genom att ta reda på antecedenter och mekanismer så 

får man en bild av hur en patient kan hantera sin sjukdom och identifiera behovet av 

förändring, stöd och hjälp. Ett sätt att genomföra detta är via en grundlig anamnes 

med livsvärldsperspektivet i fokus. Det kan innefatta patientens värderingar, 

identitet och ekonomiska förutsättningar (antecedenter) samt patientens livshistoria 

innehållande erfarenhet och erhållen kunskap (mekanismer).  

9 Förslag till vidare forskning 

Författarna anser att det behövs mer kvalitativ forskning rörande livskvalité hos män 

med benign prostatahyperplasi. Det skulle kunna ge en bättre bild av hur benign 
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prostatahyperplasi leder till försämrad livskvalité och inte bara att det gör det. 

Dessutom anser författarna att det finns en brist i IPSS-skalan som utvärdering av 

livskvalité eftersom den inte innefattar smärta. Det skulle därför behöva utformas 

kompletterande mätinstrument specifikt kopplat till smärta vid prostataproblem. 

Utifrån Världshälsoorganisationens definition av livskvalité efterfrågar författarna 

mer forskning rörande miljö och livskvalité i förhållande till benign 

prostatahyperplasi. Även hur religion och andlighet spelar in i hur livskvalitén 

påverkas kan vara värt att beforska.  

10  Slutsats 

I denna litteraturstudie undersöktes mäns livskvalité vid symptomgivande benign 

prostatahyperplasi. Resultatet visade att symptomen vid benign prostatahyperplasi 

påverkade livskvalitén negativt. I vilken utsträckning livskvalitén påverkades 

berodde på symptom och allvarlighetsgrad. Den begränsade tillgången på kvalitativ 

forskning gör det svårt att utvärdera hur livskvalitén förändras annat än att det är till 

det negativa. I och med att symptomen i så hög grad påverkade livskvalitén så 

behövs metoder att minska påverkan på livskvalité. Response shift modellen kan 

underlätta för sjuksköterskan att identifiera bakomliggande orsaker till försämrad 

livskvalité och bidra till en förståelse kring hur den uppfattade livskvalitén förändras 

över tid. 
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Bilaga 1 
International Prostate Symptom Score (IPSS) 

 

Frågor Svar med poäng 

(Fråga 1-6 innehåller samma 

svarsalternativ) 

1. Hur ofta har du haft en känsla av att 

inte kunna tömma blåsan fullständigt 

efter att du slutat urinera? 

Inte alls = 0 poäng 

Mindre än en gång av fem = 1 poäng 

Mindre än hälften av tiden = 2 poäng 

Ungefär hälften av tiden = 3 poäng 

Mer än hälften av tiden = 4 poäng 

Nästan alltid = 5 poäng 

 

2. Hur ofta har under den senaste 

månaden har du varit tvungen att 

urinera igen två timmar efter du slutat 

urinera? 

 

3. Hur ofta under den senaste månaden 

har du kommit på dig själv att stoppa 

och starta flertalet gånger under 

urinering? 

 

4. Hur ofta under den senaste månaden 

har du haft svårt att skjuta på 

urineringen? 

 

5. Hur ofta har du haft en svag urinström 

den senaste månaden? (Vänligen jämför 

med strömstorlek vid trettio års ålder). 

 

6. Hur ofta har du under den senaste 

månaden behövt pressa eller ta i för att 

påbörja urinering? 

 

7. Hur många gånger har du som mest 

under den senaste månaden behövt 

urinera från dess att du gick och lade dig 

i sängen till dess du gick upp från sängen 

på morgonen. 

Aldrig = 0 poäng 

En gång = 1 poäng 

Två gånger = 2 poäng 

Tre gånger = 3 poäng 

Fyra gånger = 4 poäng 

Fem gånger eller fler = 5 poäng 

Frågan om livskvalité i relation till 

urinsymptom. 

 

Om du skulle behöva leva i resten av livet 

med nuvarande urineringstillstånd, hur 

skulle du känna inför det? 

Glad = 0 poäng 

Nöjd = 1 poäng 

Mestadels nöjd = 2 poäng 

Blandade känslor = 3 poäng 

Mestadels missnöjd = 4 poäng 

Missnöjd = 5 poäng 

Hemskt = 6 poäng 
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Bilaga 2 – Sökmatriser. 
Tabell 1. Databas: Cinahl. Sökperiod: 18.04.01-18.04.02. 

Sök 

numm

er 

Sökord & 

kombinationer 

(benign 

prostatahyperp

lasi) 

Avgränsnin

gar 

Sökträff

ar 

     

S1 (MM”Prostatic 

hypertrophy”) 

 1,023      

S2 Prostat* hyper*  1,791      

S3 Benign prostat* 

hyper* 

 722      

S4 Bph  528      

S5 S1 OR S2 OR 

S3 OR S4 

 1,821      

Sök 

numm

er 

Sökord & 

kombinationer 

(livskvalité) 

Avgränsnin

gar 

Sökträff

ar 

     

S6 (MH”Quality 

of life+”) 

 62,814      

S7 Life quality  90,340      

S8 Wellbeing  5,665      

S9 Well-being  29,671      

S10 IPSS  153      

S11 S6 OR S7 OR 

S8 OR S9 OR 

S10 OR S11 

 122,325      

Sök 

numm

er 

Kombination 

av block 1 & 2 

Avgränsnin

gar 

Sökträff

ar 

Läst

a 

titla

r 

Lästa 

abstra

ct 

Lästa 

i 

fullte

xt 

Granska

de 

artiklar 

Utval

da 

artikl

ar 

S12 S5 AND S11  188      

S13 S13 Engelska 

Peer-rewiev 

2008-2018 

105 105 42 14 4 2 

Kursiv = Fritextsökning. * = Trunkering. Fet = Major heading (ämnesord). 
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Tabell 2. 

Databas: PubMed. Sökperiod: 18.04.04-18.04.05. 

Sök 

numm

er 

Sökord & 

kombinationer 

(benign 

prostatahyperp

lasi) 

Avgränsnin

gar 

Sökträff

ar 

     

S1 (MeSH Major 

topic) Prostatic 

hyperplasia 

 15,150      

S2 Prostatic 

hyperplasia 

 25,448      

S3 Prostatic 

hypertrophy 

 26,279      

S4 Bph  10,663      

S5 IPSS  3,765      

S6 S1 OR S2 OR 

S3 OR S4 OR 

S5 

 30,242      

Sök 

numer 

Sökord & 

kombinationer 

 (livskvalité) 

Avgränsnin

gar 

Sökträff

ar 

     

S7 (MeSH major 

topic) Quality 

of life 

 72,715      

Sök 

numm

er 

Kombination 

av sökningar 

Avgränsnin

gar 

Sökträff

ar 

Läst

a 

titla

r 

Lästa 

abstra

ct 

Lästa 

i 

fullte

xt 

Granska

de 

artiklar 

Utval

da 

artikl

ar 

S8 S6 AND S7  385      

S9 S8 Engelska 

2008-2018 

154 154 51 19  

(2) 

11 9  

Kursiv = Fritextsökning. () = Dubbletter. Fet = MeSH Major topic (ämnesord). 
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Tabell 3. 

Databas: PsychInfo. Sökperiod: 18.04.08-18.04.09. 

Sök 

numm

er 

Sökord & 

kombinationer 

(benign 

prostatahyperp

lasi) 

Avgränsnin

gar 

Sökträff

ar 

     

S1 Prostat*  4156      

Sök 

numm

er 

Sökord & 

kombinationer 

(livskvalité) 

Avgränsnin

gar 

Sökträff

ar 

     

S2 (MS”Quality of 

life+”) 

 38,059      

Sök 

numm

er 

Kombination 

av sökningar 

Avgränsnin

gar 

Sökträff

ar 

Läst

a 

titla

r 

Lästa 

abstra

ct 

Lästa 

i 

fullte

xt 

Granska

de 

artiklar 

Utval

da 

artikl

ar 

S3 S1 AND S2  483      

S4 S3 Engelska 

Peer-rewiev 

2008-2018 

290 290 8 3 

(1) 

2 

 

0 

 

         

Kursiv = fritextsökning. * = trunkering. () = dubbletter. Fet = (ämnesord) 

 

Totalt Antal 

sökträffar 

Lästa titlar Lästa 

abstract 

Lästa i 

fulltext 

Granskade 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

Cinahl, 

PubMED, 

PsychINFO 

549 549 101 36 20 11 
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Bilaga 3 
Kvalitetgranskningsmall 

Tabell 1. 

Modifierad granskningsmall för 

kvantitativa artiklar av (Friberg, 

2006). 

Ja/Nej 

1. Finns ett tydligt problem formulerat?  

2. Är problemet avgränsat?  

3. Finns teoretiska utgångspunkter 

beskrivna? 

 

4. Finns det någon vetenskaplig 

teoribildning beskriven i bakgrunden? 

 

5. Är syftet klart formulerat?  

6. Är metoden beskriven?  

7. Är det beskrivet hur urvalet har 

gjorts? 

 

8. Är dataanalysen beskriven?  

9. Är det beskrivet vilka statistiska 

metoder som använts? 

 

10. Hänger metoden och teoretiska 

utgångspunkter samman? 

 

11. Är resultatet klart beskrivet?  

12. Förs det fram några argument?  

13. Förs det fram några etiska 

resonemang? 

 

14. Finns det en metoddiskussion?  

15. Sker en återkoppling till teoretiska 

antaganden? 

 

Samtliga frågor kan besvaras med ja 

eller nej där: 

0-5 poäng = låg kvalitet. 

6-9 poäng = medel kvalitet. 

10-15 = hög kvalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2(2) 

 

Kvalitetgranskningsmall 

Tabell 2. 

Modifierad granskningsmall för kvalitativa 

artiklar av (Friberg, 2006). 

 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat?  

2. Är problemet avgränsat?  

3. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna?  

4. Finns det någon vårdvetenskaplig 

teoribildning beskriven i bakgrunden? 

 

5. Är syftet klart formulerat?  

6. Är metoden beskriven?  

7. Är undersökningspersonerna beskrivna?  

8. Är dataanalysen beskriven?  

9. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter 

ihop? 

 

10. Är resultatet klart beskrivet?  

11. Har författarna beskrivit hur studiens resultat 

är tolkat? 

 

12. Förs det fram några argument?  

13. Förs det något etiskt resonemang?  

14. Finns det en metoddiskussion?  

15. Sker en återkoppling till teoretiska 

antaganden? 

 

Samtliga frågor kan besvaras med ja eller nej 

där: 

0-5 poäng = låg kvalitet 

6-9 poäng = medel kvalitet 

10-15 poäng = hög kvalitet 
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Bilaga 4 
Artikelmatris 

Nr Författare, land och 

år 

Titel och tidskrift Metod och urval Syfte Resultat Kvalitet 

1. Dong Oh Pinto, J., He, 

H-G., Wai Chi Chan, 

S., Choo Toh, P., 

Esuvaranathan, K., & 

Wang, W 

 

Singapore 

2015 

Health-related 

quality of life and 

psychological 

well-being in 

patients with 

benign prostatic 

hyperplasia. 

 

Journal of Clinical 

Nursing 

Kvantitativ beskrivande 

tvärsnittsstudie 

 

97 män deltog 

 

Mätinstrument: 

12-item Short Form Health Survey  

(SF-12) 

Användes som övergripande 

mätning av livskvalité. 

 

International Prostate Symptom 

Score (IPSS) 

Användes för att bedöma 

svårighetsgrad av LUTS och 

männens sjukdomsspecifika 

livskvalité. 

 

Hospital Anxiety and depression 

scale (HADS) 

Användes för att bedöma förekomst 

av ångest och depression hos 

patienter som mådde fysisk dåligt. 

 

Analysmetod: Indenpendent t- test. 

ANOVA analyserades i SPSS. 

Att undersöka 

hälsorelaterad 

livskvalité och 

psykologiskt 

välbefinnande hos 

patienter med 

benign 

prostatahyperplasi 

och att identifiera 

de prediktiva 

faktorerna av 

hälsorelaterad 

livskvalité. 

Patienter med benign 

prostatahyperplasi led av 

låg hälsorelaterad 

livskvalité i jämförelse med 

den normala befolkningen. 

Studien identifierade 

residualurin, LUTS, ångest 

och depression som 

prediktiva faktorer på den 

hälsorelaterade livskvalitén 

hos män med benign 

prostatahyperplasi. 

Hög 



2(6) 

 

2. Rom, M., Schatzl, G., 

Swietek, N., 

Rycklinger, E., & 

Kratzik, C 

 

Österrike 

2012 

Lower urinary tract 

symptoms and 

depression 

Bju International 

Kvantitativ studiedesign 

 

673 män deltog 

 

Mätinstrument: 

International Prostate Symptom 

Score 

(IPSS) 

Användes för att bedöma förekomst 

av LUTS och livskvalité. 

 

Beck Depression Inventory (BDI) 

Användes för att bedöma förekomst 

av depressiva symptom. 

 

Analysmetod: Mann-Whitney U-

test, Kendall´s t coefficient 

analyserades i SPSS 16.0 

Att belysa 

relationen mellan 

nedre 

urinvägssymptom 

(LUTS) och 

depression. 

Hos friska män är LUTS 

signifikant associerat med 

depression. Studien visar 

även att symptom kopplade 

till benign 

prostatahyperplasi kan vara 

till hjälp för screening av 

depression. 

Medel 

3. Takao, T., Tsujimura, 

A., Kiuchi, H., 

Takezawa, K., Okuda, 

H., Yamamoto, K., 

Fukuhara, S., 

Miyagawa, Y., & 

Nonumura, N 

 

Japan 

2013 

Correlation 

Between 

Overactive Bladder 

Symptoms and 

Quality of Life in 

Japanese Male 

Patients: Focus on 

Nocturia 

 

Urology 

Kvantitativ retrospektiv studie 

 

259 män deltog. 

 

Mätinstrument:  

International Prostate Symptom 

Score (IPSS) 

 

Overactive Bladder Symptom Score 

(OABSS) 

 

Nocturia QOL questionnaire 

(NQOL) 

 

Benign Prostatic Hyperplasia 

Impact Index (BII). 

 

Att undersöka 

korrelationen 

mellan nokturi-

specifik livskvalité 

och andra nedre 

urinvägssymptom. 

Symptom relaterade till 

överaktiv blåsa sekundärt 

till benign 

prostatahyperplasi kan 

påverka livskvalitén hos 

patienter med nokturi. 

Hög 



 

3(6) 

 

Analysmetod: Spearman rank 

correlation coefficient 

Wilcoxon signed rank test 

analyserades i JMP 9.0 software. 

4.  Pintarelli, V. L., Gomes 

Perchon, L. F., 

Lorenzetti, F., Toniolo 

Neto, J., & Dambros, 

M. 

 

Brasilien 

2011 

Eldery men´s 

quality of life and 

lower urinary tract 

symptoms: an 

intricate 

relationship. 

 

Division of 

Geriatric Urology 

 

 

Kvantitativ observationsstudie 

200 män deltog 

 

Mätinstrument: 

International Prostate Symptom 

Score (IPSS) 

 

Hospital Anxiety and Depression 

Scale (HADS) 

 

WHOQoL-Bref questionnaire 

 

WHOQoL-Old questionnaire 

 

Analysmetod: Student´s t, Brown-

Mood, chisquare och Fisher-

Freeman-Halton exact test. 

Att utvärdera 

inverkan av nedre 

urinvägssymptom 

på livskvalitén. 

Män som är sextiofem år 

och äldre med medelsvåra 

till svåra nedre 

urinvägssymptom har värre 

livskvalité i nästan alla 

parametrar utformade av 

Världshälsoorganisationen 

i jämförelse med män som 

har milda eller inga nedre 

urinvägssymptom i samma 

ålders grupp. 

Hög 

5. Robert, G., 

Descazeaud, A., 

Azzouzi, R., Saussine, 

C., Haillot, O., 

Dumonceau, O., 

Ballereau, C., 

Fourmarier, M., 

Devonec, M., Lukacs, 

B., Delongchamps, N. 

B., Desgrandchamps, 

F., & de la Taille, A 

 

Frankrike 

2010 

Impact of Lower 

Urinary Tract 

Symptoms on 

Discomfort in men 

Aged between 50 

and 80 Years. 

 

Urological 

International 

Kvantitativ studiedesign 

 

Mätinstrument: 

International Prostate Symptom 

Score (IPSS) med tillagda frågor 

gällande välmående kopplat till 

nedre urinvägssymptom. 

 

Analysmetod: Beskrivande statistik 

Syftet med studien 

var att bedöma 

prevalensen av 

nedre 

urinvägssymptom 

och dess inverkan 

på mannens 

livskvalité. 

Nocturi är det vanligaste 

irritativa  frekvsymptomet 

men har inte så hög 

påverkan på mannens 

välmående. Brådskande 

behov av blåstömning har 

en högre inverkan på 

mannens livskvalité. 

Hög 



4(6) 

 

6. Wein, A. J., Coyne, K. 

S., Tubaro, A., Sexton, 

C-C., Kopp, Z. S., & 

Aiyer, L. P 

 

USA 

England 

Sverige 

2009 

The impact of 

lower urinary tract 

symptoms on male 

sexual health: 

EpiLUTS 

 

BJU international 

Kvantitativ tvärsnittsstudie 

30000 män deltog i studien. 

 

Mätinstrument:  

International Index of Erectile 

Function (IIEF) 

 

International Prostate Symptom 

Score (IPSS) 

 

 

 

Att utvärdera 

sambandet mellan 

nedre 

urinvägssymptom 

och sexuell hälsa 

över flera 

kontinenter. 

Nedre urinvägssymptom är 

associerat med sexuell 

dysfunktion hos män och 

kan påverka livskvalitén. 

Medel 

7. Fujimura, T., Kume, 

H., Nishimatsu, H., 

Sugihara, T., Nomiya, 

A., Tsurumaki, Y., 

Miyazaki, H., Suzuki, 

M., Fukuhara, H., 

Enomoto, Y., & 

Homma, Y 

 

Japan 

2011 

Assesment of 

lower urinary tract 

symptoms in men 

by international 

prostate symptom 

score and core 

lower urinary tract 

symptom score. 

 

BJU international 

 

515 män deltog i studien. 

 

Mätinstrument: 

International Prostate Symptom 

Score (IPSS) 

 

Core Lower Urinary Tract 

Symptom Score (CLSS) 

 

Analysmetod: Spearman ran 

correlation coefficients 

Syftet med studien 

var att jämföra 

resultaten mellan 

IPSS och CLSS 

för att identifiera 

LUTS hos män. 

Prediktiva faktorer som 

identifierades till försämrad 

livskvalité var nokturi, 

ökad urinfrekvens dagtid, 

akut behov av urinering, 

akut urininkontinens, svag 

stråle, att det ”drar ” 

blåsan, ofullständig 

blåstömning, blåssmärta 

och urinrörssmärta. 

Blåssmärta och akut 

urininkontinens påverkade 

livskvalitén mest. 

Medel 

8. Yoshida, M., Flores, N. 

M., Vietri, J., Lee, M. 

& Murakami, M. 

 

Japan 

2015 

Burden of prostatic 

hyperplasia among 

men in Japan: 

Patient-reported 

outcomes among 

those diagnosed 

and experiencing 

symptoms. 

 

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

59,997 män deltog. 

 

Mätinstrument:  

International Prostate Symptom 

Score (IPSS) 

 

Mental component symmary 

(MCS) 

 

Att kvantifiera 

bördan av benign 

prostatahyperplasi 

hos japanska män 

enligt patient-

rapporterade 

utsagor. 

Benign prostatahyperplasi 

påverkar livskvalitén och 

arbetskapaciteten hos 

japanska män. Livskvalitén 

påverkades mer hor de män 

som var odiagnostiserade 

men upplevde nedre 

urinvägssymptom och 

frekvent nocturi. 

Hög 
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International 

Journal of Urology 

National Health and Wellness 

Survey (NHWS) 

 

 

Physical component symmary  

(PCS) 

 

Analysmetod: Omnibus X2 -test, 

one-way ANOVA test 

 

9. Woo Lee, S., Whan 

Doo, S., Jae Yang, W. 

& Seob Song, Y. 

 

Sydkorea 

2012 

Importance of 

Relieving the Most 

Bothersome 

Symptom for 

Improving Quality 

of Life in Male 

patients With 

Lower Urinary 

Tract Symptoms 

 

Urology 

Kvantitativ studiedesign 

242 män deltog. 

 

Mätinstrument: 

International Prostate Symptom 

Score (IPSS) 

 

Analysmetod: Pearson X2 test, 

multivarierande logistic regression 

Att synliggöra 

betydelsen av det 

mest besvärande 

symptomet för att 

förbättra 

livskvalitén hos 

manliga patienter 

med nedre 

urinvägssymptom. 

Nocturi och svag stråle var 

de vanligaste symptomen 

som påverkade 

livskvalitén. Mer fokus bör 

läggas på att lindra det 

mest besvärande 

symptomet för att förbättra 

livskvalitén. 

Hög 

10. Perchon, L., Pintarelli, 

V.L., Bezerra, E., 

Thiel, M. & Dambros, 

M. 

 

Brasilien 

2011 

Quality of Life in 

Eldery Men With 

Aging Symptoms 

and Lower Urinary 

Tract Symptoms 

(LUTS) 

 

Neurology and 

Urodynamics 

Kvantitativ fall-kontroll studie. 

200 män deltog. 

 

Mätinstrument: 

Aging Male Symptoms Scale  

(AMS) 

 

World Health Organization Quality 

of Life-BREF and -OLD 

 

International Prostate Symtpom 

Score (IPSS) 

 

Att ta undersöka 

om livskvalitén 

relaterat till fysiska 

och psykologiska 

förändringar 

förekommer hos 

äldre män och att 

identifiera faktorer 

mellan nedre 

urinvägssymptom 

och 

åldersrelaterade 

symptom. 

Medelsvåra och svåra 

nedre urinvägssymptom 

påverkar alla parametrar av 

livskvalité. Ett samband 

mellan förekomst av nedre 

urinvägssymptom, 

åldersrelaterade symptom 

och livskvalité 

identifierades. 

Hög 



6(6) 

 

Analysmetod: Student´s t-test, 

Brown-Mood test, Chi-square test 

och Fisher test. 

11. Kingery, L., Martin, M. 

L., Naegeli, A. N., 

Khan, S. & Viktrup, L. 

 

USA 

2012 

Content validity of 

the Benign 

Prostatic 

Hyperplasia 

Impact Index (BII); 

a measure of how 

urinary trouble and 

problems 

associated with 

BPH may impact 

the patient 

Kvalitativ icke-experimentell 

intervjustudie. 

 

50 män deltog. 

 

Mätmetod: Semistrukturerade 

individuella intervjuer. 

 

Analysmetod: Gemensamma koder 

identifierades som analyserades i 

ATLAS.ti Scientific Software. 

Syftet var att 

bedöma innehållet 

av Benign 

Prostatic 

Hyperplasia 

Impact Index (BII) 

hos några män 

med tecken och 

symptom av 

benign 

prostataobstruktion 

orsakat av benign 

prostatahyperplasi. 

BII upptäcker de mest 

besvärande symptomen 

som påverkar livskvalitén 

sekundärt till benign 

prostatahyperplasi. Coping, 

daily responsibilities, 

emotion, lifestyle and 

relationships och sleep var 

teman som identifierades. 

Medel 

 

 

 


