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SAMMANFATTNING: 
Bakgrund- Prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige och 
nästan 34 % av alla fall av cancer hos män är prostatacancer. Radikal 
prostatektomi är en behandling som innebär att hela prostatan och intilliggande 
körtlar tas bort. Prostatektomi kan ha negativ påverkan på livskvaliteten p.g.a. 
ingreppets komplikationer.  
Syfte- att belysa hur män upplever sin livskvalitet efter att ha genomgått en 
prostatektomi.  
Metod- En systematisk litteraturstudie. Artiklar har sökts fram i elektroniska 
databaser. Tio artiklar har granskats enligt kriterier för kvalitetsgranskning där 
nio kvalificerats och används i resultatet. Inspireras av kvalitativ analys och 
identifierat olika teman i texten. Vi kom fram till fyra kategorier som vi 
redovisar resultaten ifrån: fysiska, psykiska, sociala och omvårdnadsaspekter.  
Resultat- Sexualitet, relationer, männens upplevelse av självkänsla och 
kontroll över sin kropp samt informationsbrist var de viktigaste områdena där 
livskvaliteten påverkades negativt.  
Slutsats- Radikal prostatektomi innebar en stor förändrig för männens 
livskvalitet och deras liv. Vi tror att mer forskning behövs inom ämnesområdet 
för att få en djupare förståelse för hur männen upplever sin livskvalitet efter 
operationen. 
 
Nyckelord: Prostatacancer, radikal prostatektomi, livskvalitet, postoperativ, 
upplevelser & livsavgörande händelser. 
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Inledning  

Vi har valt att skriva om hur patienter med prostatacancer upplever sin livskvalitet efter en 

prostatektomi. Vårt intresse för prostatektomi har uppkommit gradvis under vår 

sjuksköterskeutbildning. Under utbildningen och speciellt under våra verksamhetsförlagda 

utbildningsperioder har vi kommit i kontakt med patienter som genomgått prostatektomi och 

uppmärksammat hur de påverkat av behandlingen. Vi vill genom denna uppsats fördjupa oss i 

hur patienters livskvalitet påverkats efter en prostatektomi. Det är viktigt för sjuksköterskor 

att få en insikt i hur patienterna påverkas av sin operation och tillhörande behandling. Ökad 

förståelse för sjukdomen, dess behandling och hur patienter upplever att deras liv förändras 

efter en prostatektomi är viktig för att behålla patientens livskvalitet. 

Bakgrund  

Cancer är ett samlingsnamn för ungefär 200 olika sjukdomar som har gemensamt att cellerna 

någonstans i kroppen okontrollerat har börjat dela på sig. Efter en tid orsakar dessa 

cellförändringar en tumör som växer och blir större. I flera fall sprider sig cancerceller till 

andra områden i kroppen och bildar metastaser. Hur snabbt detta sker varierar beroende av 

vilken typ av cancer det är och på individen själv. Cancertumörer påverkar funktionen på 

intilliggande organ och vävnad. Även nerver påverkas och viss smärta kan uppstå 

(Cancerfonden & Socialstyrelsen, 2009).  

Idag är nästan 300 000 svenskar diagnostiserade med cancer. Beräkningar säger att nästan 40 

% av den svenska befolkningen kommer att drabbas av cancer. En av de vanligaste 

cancerformerna är prostatacancer men även bröstcancer och tjocktarmscancer är bland de 

mest förekommande (Ernberg, 2006). Varje år diagnostiseras nästan 10 000 män i Sverige 

med prostatacancer. Prostatacancer förekommer hos män lika ofta som bröstcancer gör hos 

kvinnor, men detta var inte ett lika diskuterat ämne förrän i slutet av 1980-talet. Fler män 

berättar idag om sin prostatacancer och träder fram och beskriver i olika patientföreningar sin 

upplevelse av sjukdomen. Det har kommit fram mer forskning kring prostatacancer och ämnet 

har blivit allt mer uppmärksammat i hälsokontroller (Adami, Grönberg, Holmberg, Johansson, 

Widmark & Cederquist, 2006). 
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Prostatacancer 
Sjukdomsbild och symtom 

Prostatan är en körtel som sitter under mannens urinblåsa runt urinrörets övre del. Prostatan 

tillverkar en flytande tunn vätska, prostatasekret som blandas med sädescellerna vid 

sädesuttömning. Tillväxten av prostatan och dess funktion styrs av könshormonet testosteron 

som bildas i testiklarna. Sjukdomsbilden vid prostatacancer varierar beroende av vilken typ av 

cancerceller det rör sig om samt deras tillväxthastighet. Vanligtvis utvecklas tumören 

långsamt under en längre tid och detta kan göra att individen inte regerar på de symptom som 

uppkommer vid förändringar i och runt prostatan. Det vanligaste tecknet på tumörtillväxt är 

försämrad vattenkastning. Detta kan innebära en svagare stråle, svårigheter att komma igång 

med vattenkastningen, täta trängningar samt svårt att tömma blåsan helt. Det kan också 

innebära ett behov av att kasta vatten oftare på nätterna. Även förekomst av blod i urinen kan 

vara ett tecken på prostatacancer. Vid enstaka fall kan de enda symtomen på en prostatacancer 

vara trötthet, utebliven aptit och viktnedgång (Adami et al., 2006). En del symtom 

uppkommer oftast inte i tidigt skede beroende på att tumören mestadels finns i den yttre delen 

av prostatan. Prostatacancer ger ofta symtom när det finns metastaser i skelettet då smärta 

främst uppkommer (Cancerfonden & Socialstyrelsen, 2009). 

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige bland män. Nästan 34 % av alla fall 

av cancer hos män är prostatacancer. Prostatacancer är ett stort folkhälsoproblem och 

individens livskvalitet kan påverkas negativt av behandlingen (Adami et al., 2006). Hurlen 

(2003) skriver att vid prostatacancer kan mannens självbild hotas då män kan känna ångest i 

samband med diagnosen och konsekvenserna av behandlingen. Prostatacancer kan skapa 

osäkerhet kring sexualfunktion och fotplantningsförmåga. En del män upplever det svårt att 

tala om erektil dysfunktion, sin kropp och sexualitet. Enligt Adami et al. (2006) behövs det 

omfattande insatser från den svenska sjukvården och samhället i stort för att kunna ställa 

diagnos, ge behandling, följa upp och ge vård. Sjukvården behöver prioritera insatser som ska 

öka kunskapen om sjukdomen för att förebygga prostatacancer och förbättra resultaten av 

behandlingen. 

Diagnostik 

Diagnostisering av prostatacancer görs genom en utredning där bland annat blodprov tas för 

att mäta prostata specifikt antigen (PSA-värde). En läkare undersöker prostatan genom att 

känna med ett finger i ändtarmen och i vissa fall med hjälp av ultraljud. Finns det misstanke 
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om prostatacancer tas vävnadsprover från prostatan via ändtarmen. Höga PSA-värden kan 

bero på prostatacancer, prostatainflammation, godartad förstoring av prostatan eller en 

urinvägsinfektion. PSA-värdet stiger med åldern. Det finns olika typer av prostatacancer. 

Tumören kan växa sakta, snabbt och aggressivt och därmed bli större och livshotande 

(Cancerfonden & Socialstyrelsen, 2009). 

Behandling 

Valet av behandlingsform då en patient drabbats av prostatacancer beror på ett flertal olika 

omständigheter. De vanligaste faktorerna som tas under beaktande är mannens ålder, 

tumörens spridning i och utanför prostatan samt patientens personliga önskemål. 

Behandlingsformen bestäms i samråd med behandlande läkare och hänsyn tas till 

behandlingens förväntade biverkningar samt hur dessa förmodas påverka patientens hälsa och 

livskvalitet. Vid den vanligaste formen av ingrepp för att avlägsna tumören i prostatan går 

kirurgen in genom buken strax ovanför blygdbenet. Vid en prostatektomi tar kirurgen bort 

hela prostatan, båda sädesblåsorna, omkringliggande lymfkörtlar samt delar av urinröret. Den 

bit av urinröret som återstår sys ihop med urinblåsan (Abrahamsson, 2006). Efter en 

prostatektomi kan ingreppet kompletteras med strålbehandling där prostataområdet bestrålas 

från flera olika vinklar för att så stor effekt som möjligt ska uppnås. Strålbehandlingen brukar 

fortgå upp till fem dagar i veckan under sex till sju veckor. Ytterligare ett komplement till 

ovanstående behandlingar av prostatacancer är hormonbehandling, vilken kan pågå i en till tre 

månader (Ous, 2003). Som en del i slutbehandlingen vid en prostatektomi ingår en 

uppföljning av PSA-nivåerna, PSA-värdet skall då vara noll. Ett förhöjt PSA-värde är ett 

tecken på kvarvarande cancerceller runt området där prostatan suttit (Abrahamsson, 2006). De 

vanligaste komplikationerna av strålbehandling och operationen är impotens och urinläckage 

samt vid strålbehandling tarmbesvär (Cancerfonden & Socialstyrelsen, 2009).  

Lidande 
Den ursprungliga betydelsen av ordet patient är ”den lidande”, den som är tålig, fördrar och 

uthärdar någonting. Eriksson (1994) beskriver tre olika former av lidande inom vården; 

sjukdoms-, vård- och livslidande. Sjukdomslidande kan summeras dels som kroppsligt 

lidande och dels som själsligt och andligt lidande, vilket orsakas av sjukdomen i sig och dess 

behandling. Vårdlidande är känslan av lidande i relation till själva vårdsituationen. Eriksson 

(1994) kategoriserar vårdlidande i fyra olika grupper: kränkning av patientens värdighet, 

fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård. Den vanligast förekommande 
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formen av vårdlidande är det som Eriksson (1994) kallar kränkning av värdigheten. Detta 

innebär att patienten fråntas möjligheten att använda sina innersta hälsoresurser genom att han 

förnekas möjligheten att vara människa fullt ut. En patient kan kränkas genom åtgärder vilka 

riktas direkt mot patienten eller genom att han inte blir sedd. Fördömelse innebär att vårdaren 

lägger in egna värderingar rörande patienten och straffet kan bestå i att vårdaren nonchalerar 

patienten. Maktutövning kan leda till att patienten utför handlingar han normalt inte skulle 

utföra. Oförmåga att se patientens behov kan beskriva den sista kategorin utebliven vård 

(Eriksson, 1994).  

Livslidandet enligt Eriksson (1994) är det lidande som upplevs i relation till det egna unika 

livet - att leva och att inte leva. Det liv som patienten tar för självklart kan plötsligt kastas 

över ända och på ett dramatiskt sätt förändras. Eriksson (1994) menar att lidande kan liknas 

vid att förtvina som vid en annalkande död. Blir inte lidandet bemött, dör någonting inom oss. 

Medlidandet är källan till vårdandet. Det är viktigt för patienten att ha en medaktör som 

bekräftar patientens lidande. Ju mer medlidande vårdaren är kapabel att känna, desto bättre 

vård kan denne ge (Eriksson, 1994).  

I ett vårdmöte är det viktigt att involvera patienten, att stödja dennes inflytande och ansvar 

över sin situation och hysa tilltro till patienten. Det är förutsättningarna för bekräftad 

omvårdnad. Om patienten känner sig bekräftad förstärks den inre livsmiljön, han känner 

förtroende för sjuksköterskan och patientens följsamhet till behandling ökar (Gustafsson, 

2004). Om patienten inte känner att han blir tagen på allvar kan det i sig orsaka ett outhärdligt 

lidande. Situationen känns hopplös när varje försök till kontakt misslyckas. Att inte bli tagen 

på allvar är att bli ifrågasatt för den han är och fråntagen alla möjligheter att bekräfta sin egen 

identitet (Eriksson, 1994).  

Enligt Cassell (1996) är lidandet en individuell fråga. Det är endast den som lider som vet i 

vilken omfattning denne lider. Ofta är inte lidande hos en individ skönjbart för blotta ögat. 

Ibland måste man se bortom den person som till synes lider, då det kan vara så att denna 

person inte lider. Däremot kan den anhöriga lida även om inte denna person har ohälsa. Ofta 

förknippas lidande med fysisk smärta men det psykiska lidandet kan vara än värre. Man kan 

se lidande ur olika perspektiv. Det finns ett lidande vid diagnosidentifieringen och ett 

postoperativt lidande i efterskedet av ingreppet. Här måste man förstå skillnaden i de olika 

situationerna för att rätt behandling eller terapi skall kunna sättas in (Cassell, 1996). Det är av 

största vikt att individen inte blir ensam i sitt lidande, samt att vårdpersonal och anhöriga 
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måste ge patienten sitt fulla stöd i den process som denne genomgår. Det är viktigt att 

patienten så fort som möjligt kommer under rehabilitering och därmed ges möjlighet att kunna 

återgå till ett fungerande vardagsliv. Många gånger kan patienten stärkas av sitt 

sjukdomslidande och utvecklas utifrån det. Även om patienten fysiskt sett kan försvagas av 

sjukdomen kan detta stärka själen. Patienten kan, rikare av denna erfarenhet, mobilisera en 

strävan att leva i nuet och besegra den svaghet och det lidande som uppkommit. Patienten 

strävar efter att ta tillvara på det livet har att erbjuda (Widman, 1992). 

Livskvalitet 

Det var först på 1970-talet som begreppet livskvalitet uppmärksammades inom vården och 

under detta årtionde sköt utvecklingen av begreppet fart. Livskvalitet förknippas med positiva 

företeelser vilka särskiljs som antingen yttre mätbara betingelser eller subjektiva upplevelser, 

dvs. det individen förnimmer. Dålig hälsa är t.ex. inte per definition likställt med dålig 

livskvalitet även om det naturligtvis starkt kan bidra till det. Ordet livskvalitet har inte en 

ensam definition utan snarare en mängd olika, eftersom livskvalitet ter sig olika för alla 

individer (Rustøen, 2003). Enligt WHO definieras livskvalitet som ”Individual’s perception of 

their position in life in the context of the culture and value systems in witch they live and in 

relation to their goals, expectations, standards and concerns” (World Health Organisation, 

1995, s. 1).  

Enligt Wright & Leahey (1998) är fysiska, psykiska och sociala aspekter samt 

familjerelationen de viktigaste utgångspunkterna för individens livskvalitet (Wright & 

Leahey, 1998). Begreppet livskvalitet kan delas in i fyra kategorier; aktivitet, samhörighet, 

god självkänsla samt en glad grundstämning. ”Aktivitet” är de sysslor som engagerar 

individen och som individen känner meningsfullhet i. Aktiviteterna gör att individen känner 

att han utvecklas. ”Samhörighet” definieras som att ha bra relationer till andra individer. ”God 

självkänsla” innebär att individen känner sig lugn och säker i sig själv och finner den dagliga 

tillvaron hanterbar. Att ha bra och starka upplevelser att falla tillbaka på samt att vara 

mottaglig för nya intryck och att inte bli utestängd från omvärlden är kärnan i den sista 

kategorin ”en glad grundstämning” (Rustøen, 2003).  

Livskvalitet är ett föränderligt tillstånd gällande psykiska, fysiska och sociala aspekter. Då en 

krissituation uppträder förändras individens livssituation. Tiden närmast efter det inträffade 

börjar vanligtvis patienten analysera det inträffade och hur det påverkar honom och eventuellt 

även hur de anhöriga påverkas. Patienten känner osäkerhet över hur hans livskvalitet kommer 
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att förändras. Här är det vanligt att patienten upplever en stark känsla av olycka i form av 

psykisk oro och ångest. I vissa fall går patienten i detta skede in i en depression (Carlsson, 

2007). De känsloyttringar vilka hänger ihop med oron över den autonomiförlust sjukdomen 

orsakar lägger sig oftast efter en tid. Patienten kan då fungera bättre i sociala sammanhang 

och på ett mer öppet sätt diskutera den uppkomna situationen eftersom patienten själv har 

accepterat den situation han befinner sig i. När patienten kommit så långt i sitt arbete med sig 

själv försöker patienten bearbeta de eventuella fysiska problem som uppkommit till följd av 

den nödvändiga åtgärd som vidtagits. Patienten letar alternativa lösningar för att kompensera 

de uppkomna besvären (Karlsson, 2006). 

Livskvalitet enligt Ferrans & Powers (1990) som står beskrivet i Rustøen (2003) definieras 

som ”en individs känsla av tillfredställelse eller otillfredsställelse med de områden i livet som 

han eller hon upplever viktiga.” (Rustøen, 2003, s. 38). Denna definition delas sedan in i fyra 

områden: 

• Hälso- och fysiska funktionsområdet– omfattar aktivitetsnivå och mobilitet, fysiska 

symtom, sexualitet, förmåga att ta hand om dem man har ansvar för samt deltagande i 

rekreationsaktiviteter.  

• Psykologiska och andliga området– här betonas tillfredställelse med livet, känslor, 

osäkerhet och stress, självbild måluppfyllelse, andligt förhållningssätt och värderingar, 

entusiasm, känsla av trygghet och kontroll över sitt liv.  

• Socioekonomiskt område– hit räknas arbete, utbildning, ekonomi, boende, grannar, 

växkap och socialt liv samt hur man trivs i den ort man bor i.   

• Familjeområdet– här framhålls förhållandet mellan partner, barn och hur familjen mår. 

Omvårdnad efter prostatektomi 

För att sjuksköterskan ska kunna hjälpa en patient och tillgodose behoven för honom och hans 

närstående krävs en viss kompetens som sjuksköterskeutbildningen ger. Kompetensen består 

av värderingar, kunskap och handling. För att kunna ge en god omvårdnad måste 

sjuksköterskan ha insikt i och kunskaper om sjukdomsförloppet som cancerpatienter 

genomgår (Reitan, 2003). Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ska 

man försäkra sig om att patient och/eller närstående förstår given information. Med omdöme, 

kunskap och noggrannhet informera och tillgodose patientens trygghet och välbefinnande vid 

undersökningar och behandlingar samt följa upp patientens tillstånd efter undersökningar och 

behandlingar (Socialstyrelsen, 2005). Information som ges kring eventuella sexuella problem 

kan vara generande för båda parter. Det är först när patienten kommer hem till vardagen som 
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de flesta tankar och känslor uppkommer. Det är därför av stor vikt att patient och anhöriga får 

information i tidigt skede av vårdpersonal (Reitan, 2003). 

Problemformulering 
Prostatacancer är en vanligt förekommande sjukdom och diagnosen leder ofta till 

behandlingen prostatektomi. Ingreppet som är den vanligaste form av behandling, påverkar 

troligtvis livskvalitén (Adami et al., 2006) samt kan ge någon form av livslidande. 

Livskvalitet är ett centralt mål för omvårdnaden. För att kunna genomföra 

omvårdnadsinterventioner som syftar till att stärka mannens livskvalitet och minska det 

lidande som kan uppstå efter operationen behöver sjuksköterskan kunskap om vad det är som 

påverkar livskvaliteten. Vi vill därför undersöka hur män upplever sin livskvalitet efter 

operationen och således behövs en genomgång av forskningen inom detta område.  

Syfte 

Syftet var att belysa hur män upplever sin livskvalitet efter att ha genomgått en prostatektomi. 
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Metod 

Vi har genomfört vår studie som en systematisk litteraturstudie. Syftet med en sådan studie är 

att åstadkomma en syntes av data från empiriska studier som gjorts tidigare. Forskaren utgår 

från en väl formulerad fråga som ska besvaras genom att forskaren identifierar, väljer, 

värderar samt analyserar relevant forskning (Forsberg & Wengström, 2008).  

Databassökning 

Vi inledde vårt arbete med att läsa facklitteratur om prostatacancer för att få en ökad 

förståelse om sjukdomen och behandlingarna. Vi sökte vetenskapliga artiklar i elektroniska 

databaser inom området för att få veta hur forskningen kring ämnet såg ut. Databaserna som 

användes var CINAHL, PubMed och PsycINFO. De sökord som användes var MESH-

termerna Prostatic Neoplasm’s, Prostate cancer, Prostatectomy, Quality of life, Life change 

events och Postoperative period. Vi kombinerade sedan dessa med varandra för att förbättra 

utfallet av artiklar. Databassökningarna finns presenterade i Bilaga 1. 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier är enligt Polit & Beck (2004) kriterier som specificerar en populations 

karaktär. Man reflekterar över kostnader, praktiska problem, människors förmåga att delta i en 

undersökning och överväganden för designen av studien. I denna studie har vi inriktat oss på 

forskning om män som har genomgått en radikal prostatektomi. Artiklarna som inkluderas 

skulle kunna vara på engelska eller svenska och högst 11 år gamla. Artiklarna skulle vara 

”peer- review” samt kunde bygga på både kvantitativa och kvalitativa data.  

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterier enligt Polit & Beck (2004) är kriterier som en population inte få ha. Vi 

exkluderade studier där patienter var under behandling innan operationen och artiklar som 

handlade om andra behandlingsformer än radikal prostatektomi. Vi valde att inte ha med 

några åldersgränser för männen i studien.  

Genomförande 

För sökningar på enstaka sökord redovisas hur många träffar respektive sökord fick fram i 

varje databas (Bilaga 1). Sökningarna med kombinationer av sökord gav totalt 1926 träffar 

där vi läste igenom samtliga titlar för att få en uppfattning om vilka artiklar som kunde svara 

på vårt syfte. Vi läste igenom 712 abstract som bedömdes relevanta och av dessa valdes sedan 
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21 artiklar ut som bedömdes relevanta för studien. Dessa 21 artiklar läste vi igenom i fulltext 

och 11 av dessa exkluderas enligt de exklusionskriterier vi hade. Tio artiklar från databaserna 

inkluderades i kvalitetsgranskningen. 

Kvalitetsgranskning 

Vi genomförde kvalitetsgranskning enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) för samtliga 

artiklar. Dessa granskades utifrån vetenskaplighet och kvalitet. Vi har utgått ifrån två olika 

mallar då artiklarna bygger på både kvantitativ och kvalitativ forskning. Mallarna finns 

presenterade i Bilagorna 3 och 4. För att bedöma kvalitetsnivån på artiklarna fick varje JA 1 

poäng, NEJ 0 poäng och där frågor som besvarades med VET EJ inte räknades med. Efter det 

räknade vi ut ett procentuellt värde där de artiklar som inte uppnått 60 % skulle exkluderas. 

Tabell 1. Procentuell bedömning av artikelns kvalitetsnivå 

Hög  80 – 100 %  

Medel  70-79 %  

Låg 60-69 % 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 

En av de utvalda artiklarna har vi valt att inte ta med i resultatet då den i 

kvalitetsgranskningen visade låg kvalitet. Denna artikel brast när det i kvalitetsbedömningen 

inte fanns några kontrollgrupper och resultatet inte var generaliserbart. I vår uppsats kommer 

totalt nio artiklar att vara med i resultatet. 

Analys 

Vid analys av litteraturstudier kan man utgå från olika aspekter som finns i materialet för att 

skapa en meningsfull struktur (Axelsson, 2008; Polit & Beck, 2004; Friberg, 2006). Enligt 

Axelsson (2008) kan man dela in kategorier i olika underrubriker och föra samman data under 

rubrikerna för att få en god grundstruktur i resultatet. I vårt fall framkom det fyra kategorier 

som vi redovisar resultaten ifrån. Dessa kom även att delas in i olika underkategorier som 

presenteras i Tabell 2. Enligt Axelsson (2008) börjar analysen med att gå igenom samtliga 

artiklar och anteckningar för att se vart de passar in. Vi använde oss av färgpennor för att 

underlätta kategoriseringen. Vi tänkte hela tiden på vårt syfte ”Hur män upplever sin 

livskvalitet efter en prostatektomi”. Det framkom under läsningens gång att påverkan på 

männens livskvalitet kunde kategoriseras under rubrikerna; fysiska, psykiska, sociala och 

omvårdnadsaspekter. Vi sammanfattade sedan data och sorterade in delarna i den struktur som 
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vi utformat. Resultatet kommer att inledas med en resultatöversikt (Tabell 2) som kommit 

fram vid analysen av artiklarna i vår litteraturstudie.  

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg & Wengström (2008) bör etiska överväganden göras vid systematiska 

litteraturstudier om urval och presentation av resultat. Studier ska väljas som har tillstånd från 

etisk kommitté eller där man gjort noggranna etiska överväganden. Även presentation av 

samtliga resultat som stödjer och inte stödjer forskarens egen åsikt ska göras, då det är oetiskt 

att endast presentera de resultat som stödjer forskarens åsikt. Vi har i vår studie utgått ifrån 

artiklar som är godkända från en etisk kommitté eller är så kallade ”peer review”. Vi har även 

varit så objektiva som möjligt i vår presentation av resultatet genom att inte ta in våra egna 

eller andras åsikter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

14 
 

Resultat 

Dataanalysen resulterade i fyra kategorier och sju underkategorier och visas nedanför. 

Tabell 2. Resultatöversikt av kategorier och underkategorier  

 
Kategorier 
 

Underkategorier 

Fysiska aspekter 
 Fysiska symtom och sexualitet 

Aktivitetsnivå och mobilitet 
 

Psykiska aspekter 
 Psykisk påverkan 

Självkänsla och behov av kontroll över sin 

hälsa 
 

Sociala aspekter  
 Personliga relationer 

Socialt stöd 
 

Omvårdnads aspekter 
 Informationsbehov 

 

Fysiska aspekter 

Fysiska symtom och sexualitet 
Fysiska symtom påverkade livskvaliteten visade flertalet av studierna. De påvisade att 

livskvaliteten minskade på grund av förändrade kroppsfunktioner som försämrad sexuell 

funktion, erektil dysfunktion och inkontinens (Butler, Downe-Wamboldt, Marsh, Bell & 

Jarvi, 2001; Hedestig, Sandman, Tomic & Widmark, 2005; Lev, Eller, Gejerman, Kolassa, 

Colella, Pezzino, Lane, Munver, Esposito, Sheuch, Lanteri & Sawezuk, 2009; Milne, Spiers 

& Moore, 2008; Moore & Estey, 1999; Rondorf-Klym & Colling, 2003; Ward-Smith & Mehl, 

2007). Andra komplikationer som uppstod var tarm dysfunktion i samband med prostatektomi 

(Lev et al. 2009).  

En studie av Butler et al. (2001) konstaterades komplikationer i form av lukt, 

urineringssvårigheter, problem med kateter och skydd. En del läkemedel mot erektil 

dysfunktion gav många män svår huvudvärk som påverkade deras livskvalitet negativt 

(Milne, Spiers & Moore, 2008). Andra postoperativa problem som uppstod efter operationen 

var att hantera skötseln av sin kateter, smärta efter operationen, smärtsam urinblåsa, 
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muskelsammandragningar samt rektal smärta. En patient i studien upplevde att det kändes 

som en "attack av smärta" när katetern tillsats för urinvägsinfektionen (Moore & Estey, 

1999). Åldern visade sig ha betydelse för sexual- och urinfunktion och att dessa funktionella 

förändringar bidrog till att öka svårighetsgraden för männens symtom. Det var de yngre 

männen i studien skattade sin livskvalitet sämre medan de äldre inte gjorde det (Rondorf-

Klym & Colling, 2003).  

En studie av Willener & Hantikainen (2005) visade att impotens och inkontinens inte hade en 

negativ inverkan på livskvaliteten eftersom att flera män hade hunnit anpassa sig till den nya 

livssituationen när studien genomfördes.  

Aktivitet och mobilitetsnivå 
Män upplevde att begränsningar kunde uppkomma i samband med fysisk aktivitet p.g.a. 

återhämtningen postoperativt då patienten hade kateter. Den fysiska styrkan minskade hos 

män som hade regelbundna urinläckage eller läckage i samband med lätt fysisk aktivitet och 

detta upplevdes som mycket svårt (Butler et al., 2001; Hedestig et al., 2005). 

Psykiska aspekter 

Psykisk påverkan 
Symtom som ångest, depression och stress, var prediktorer för livskvaliteten (Lev et al., 2009; 

Milne, Spiers & Moore, 2008; Ward-Smith & Mehl, 2007). En studie visade att männen var 

villiga att acceptera sina sexuella begränsningar om de hade god hälsa (Willener & 

Hantikainen, 2005). Känslor och önskan om att få tillbaka sin sexuella förmåga fanns hos 

flera män men de upplevde att inget kunde göras åt det. Studierna visade en liten minskning 

av livskvaliteten i psykiskt, känslomässigt och funktionellt välmående (Milne, Spiers & 

Moore, 2008; Ward-Smith & Mehl, 2007). En del män kände att trygghet, bot samt 

överlevnad övervägde förlusten av sexuell funktion (Moore & Estey, 1999; Rondorf-Klym & 

Colling, 2003). Livskvaliteten ökade av att vara säker på att cancern var borta. Oro och rädsla 

för återfall av cancer bidrog till en sämre livskvalitet (Milne, Spiers & Moore, 2008; Ward-

Smith & Mehl, 2007; Willener & Hantikainen, 2005; Hart, Latini, Cowan & Carroll (2008).  

Psykiska påfrestningar uppkom från urininkontinens som komplikation efter operationen och 

detta bidrog till en ökad förtvivlan och ilska. Männen erfor sämre psykosocialt välmående, 

ökad frustration över urininkontinens (Moore & Estey, 1999; Rondorf-Klym & Colling, 

2003).  
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Hart, Latini, Cowan & Carroll (2008) visade att ångest ökade pga. den fortsatta medicinska 

övervakningen om att cancern inte ska återkomma. En del upplevde oro för att livskvaliteten 

inte skulle påverkas till det bättre efter operationen och många kände sig missnöjda med 

uppföljandet av vården som hade viktiga psykosociala konsekvenser. Flera män upplevde 

osäkerhet kring sjukdomen som följd av detta.  

Självkänsla och behov av kontroll över sin hälsa 
En del av männen kände att de tappat sin mandom och de som varit sexuellt aktiva före 

operationen hade svårt att anpassa sig till erektil dysfunktion. Sorg uppkom för att ha förlorat 

sin erektionsförmåga (Hedestig et al., 2005). Flera kände en minskad kontroll över sin hälsa 

efter operationen (Rondorf-Klym & Colling, 2003; Hedestig et al., 2005; Moore & Estey, 

1999). Detta bidrog till en ökad förlust av självkänsla och ökat förtryck av ilska på att inte 

kunna göra något åt det (Rondorf-Klym & Colling, 2003).  

Män upplevde oro kring urinlukten som omgav dem (Hedestig et al., 2005). I en studie av 

Moore & Estey (1999) beskrevs känslorna efter operationen som att det ”gav mig 

självmordstankar och ”att ingreppet hade påverkat deras liv fullständigt”. Fysiska aktiviteter 

kunde bidra till att öka självkänslan efter operationen (Milne, Spiers & Moore, 2008). En man 

berättade: 

”Jag grät, sitter vid köksbordet medan min fru tvättat alla mina kläder. Ingen talade om för 

oss att man var tvungen att köpa blöjor. Om jag hade vetat att det skulle bli så här, skulle jag 

inte ha gjort det” (Moore & Estey, 1999, s.1125). 

Operationen bidrog till en ändrad livsstil och en förändrad självkänsla (Hedestig et al., 2005). 

Många män kände sig generade och rädda över att fråga om hjälp kring sexuella förmågan 

och urininkontinens och hade lidit i tysthet av detta. Det uppkom blandade känslor av 

hjälplöshet, frustration, upplevde oro kring sjukdomen, kände sig obekväma och osäkra i sin 

nya situation och flera upplevde ångest (Moore & Estey, 1999).  

Vid återbesök upplevde många ökad trygghet och positiv återkoppling och en ökad kontroll 

av sjukdomen. Återbesöken var viktiga för att minska frustationen och irritationen som lätt 

kunde uppkomma kring sjukdomen. Tankar om framtiden växte med oro, ångest och sorg. 

Många hanterade sin förändrade livssituation på olika sätt. Tankar hölls för sig själva där 

innersta tankar var kring framtiden, prognos och död, samt känslor om att vara en stympad 

man, deras förändrade sexliv, och deras avtagande fysisk styrka. Att bli påminda av om att 

tumören har avlägsnats gav dem en större känsla av trygghet (Hedestig et al., 2005).  
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Sociala aspekter 

Personliga relationer 
För de flesta av männen var förhållandet med en partner mer viktigt för deras livskvalitet än 

sexualitet (Willener & Hantikainen, 2005). En studie av Ward–Smith & Mehl (2007) visade 

att livskvaliteten minskade efter operationen inom områdena socialt och välbefinnande. Enligt 

Willener & Hantikainen (2005) var hälsa, familj och relation med en partner tre områden som 

hade mest inverkan på livskvaliteten och att familjen och partnerskap var viktigast för en ökad 

livskvalitet. Flera av männen upplevde att det var vikigt med närvaron av en partner. Familjen 

bidrog till sociala kontakter och gav dem en ökad trygghet och uppskattning. Under 

behandlingstiden var familjen ett stort stöd för männen genom att hjälpa dem hantera och fatta 

beslut. Inom familjen hade varje människa fått olika roller såsom farfar eller man, vilket gav 

honom den friheten och att hans liv har en mening. I motsats till det område som kallas familj, 

hade relation med en partner mer innebörden av självsäkerhet och att vara där för varandra. 

Stödet från partnern upplevdes som mycket viktigt. En deltagare i studien berättade: 

"Hon bryr sig om dig, ser till att du inte arbetar för mycket och känner sympati för dig i din 

svåra situation och hon ger en säkerhet av att det alltid finns någon att prata med om din 

oro” (Willener & Hantikainen, 2005, s. 98).  

Socialt stöd 
En studie visade att socialt stöd förbättrade livskvaliteten och välmående kring sjukdomen 

(Rondorf-Klym & Colling, 2003). Männens och familjens liv påverkades vid besked om 

cancer och den sociala aktiviteten minskade efter operationen (Butler et al., 2001). 

Operationen hade påverkat familjeförhållandet i någon grad. Flera män påpekade att deras 

makar inte delade deras oro om erektil dysfunktion, eftersom de ansåg att vara cancerfri var 

allt som betydde något för dem (Milne, Spiers & Moore, 2008). En studie av Moore & Estey 

(1999) visade att partnern var lika intresserade av att männen får behandling, delvis eftersom 

de oroade sig över sin makes självförtroende men också för att paret hade en bekväm sexuell 

relation före operation och det plötsligt hade slutat. Flera upplevde det stressigt och att 

livskvaliteten påverkades för både männen och partnern. 

I en studie av Hedestig et al. (2005) började deras nya sociala liv med att vara beroende av att 

veta var de allmänna toalettplatserna fanns. En del män uppgav att deras familjerelation hade 

försämrats efter operationen. Urininkontinens som biverkning gav en del män svårt att leva ett 

socialt liv. En man i studien berättade att han inte informerats om komplikationerna och som 
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följd blev det som att en del av hans liv hade försvunnit. Urininkontinens påverkade deras 

vardag då många män undvek fysisk aktivitet. Ibland kunde det vara kallt väder, full urinblåsa 

samt andra omständigheter som gjorde att männen ändrade och undvek dessa aktiviteter och 

bidrog till en förändrad livsstil. En del män tänkte på dryckeskonsumtionen, hur ofta de var på 

toa, vilka kläder de hade i vilket väder och försökte undvika stressituationer. En del upplevde 

att de fick planera om vardagen inför offentliga besök och besök hos vänner (Hedestig et al., 

2005). 

Det var viktigt att informera sin familj och vänner om sjukdomen och ha familjen som tröst 

och stöd (Hedestig et al., 2005). Milne, Spiers & Moore (2008) visar att vänner och släktingar 

varit till stor hjälp för att skaffa kunskap om sjukdomen. 

Omvårdnadsaspekter 

Informationsbehov 
Många studier visade brister i informationen kring biverkningarna efter själva operationen och 

att det påverkade männens livskvalitet. Det var viktigt för dem att skaffa sig kunskap och 

information kring sjukdomen samt behandlingens biverkningar för att öka livskvaliteten 

(Butler et al., 2001; Hart et al., 2008; Lev et al., 2009; Milne, Spiers & Moore, 2008, Moore 

& Estey, 1999; Rondorf-Klym & Colling, 2003; Ward – Smith & Mehl, 2007; Willener & 

Hantikainen, 2005). Flera män kände sig missnöjda med uppföljandet av vården och upplevde 

osäkerhet kring sjukdomen som följd av detta (Hart, Latini, Cowan & Carroll, 2008). Vid 

återbesök upplevdes ökad trygghet och positiv återkoppling och en ökad kontroll av 

sjukdomen. Återbesöken var viktiga för att minska frustation och irritation (Hedestig et al., 

2005).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

19 
 

Diskussion   

Resultatdiskussion  
Vårt syfte var att belysa hur männens livskvalitet påverkas efter att ha genomgått radikal 

prostatektomi. I forskningsresultatet framkom det att upplevelsen av männens livskvalitet 

efter radikal prostatektomi påverkades på flera sätt. Vi såg i resultatredovisningen att det var 

sexualiteten och relation till partner, männens upplevelse av självkänsla och kontroll över sin 

kropp samt informationsbrist som var några viktiga områden som påverkade männens 

livskvalitet och därför väljer vi att diskutera det.  

Relationerna och sexualiteten efter prostatektomi 
Flera av männen i studierna upplevde en försämrad kroppsfunktion efter operationen. Det 

kunde handla om smärta, minskad fysisk ork och styrka. Fysiska komplikationer som uppkom 

efter radikal prostatektomi kunde relateras till det som Eriksson (1994) kallar för kroppsligt 

lidande och orsakas av sjukdomen och dess behandling. Resultatet visade att både sexualitet 

och urininkontinens hade stor påverkan på männens livskvalitet. Sexuella relationer kunde 

påverkas på flera olika sätt. För en del män påverkades det inte alls och andra var inte lika 

sexuellt aktiva som innan operationen. En del män kände att det var svårt att prata om 

impotensen med både personal och anhöriga. Detta bidrog till att männen kände ett lidande 

inombords och en del män upplevde att de hade blivit könsstympade efter operationen. Detta 

kan relateras till det livslidande Eriksson (1994) talar om och innebär att det som tidigare togs 

som självklart i livet har dramatiskt förändrats.  

Flera av männen i studierna upplevde urininkontinensen som svårare att hantera än själva 

impotensen. Impotens relaterades mer till relation med partnern medan urininkontinensen 

påverkade det dagliga livet hela tiden. Lidande förknippas enligt Widman (1992) ofta med 

fysisk smärta vilket det kan vara även med psykisk smärta. Hon beskriver att det finns lidande 

som uppkommer postoperativt. För sjuksköterskan är det vikigt att förstå förändringen i det 

lidande som männen känner för att kunna ge dem rätt behandling. Omvårdnadsansvariga och 

anhöriga behöver ge patienten fullt stöd. Patienten kan på så vis besegra den svaghet och det 

lidande som uppkommit.  

Minskad kontroll över sin kropp och nedsatt självkänsla 
Rustøen (2003) beskriver att livskvaliteten påverkas när individen känner sig lugn och säker i 

sig själv för att hantera den daliga tillvaron. Detta kallade hon för "god självkänsla". I flera av 

studierna visade det sig att männen kände en minskad kontroll över sin kropp och upplevde en 
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nedsatt självkänsla. Detta bidrog till att flera av männen utvecklade nedstämdhet och 

depression när känslan av kontroll över sitt liv minskade. Enligt Adami et al. (2006) kan en 

individs livskvalitet påverkas negativt av behandlingen. Komplikationerna efter operationen 

bidrog inte bara till att de fysiska aspekterna påverkades utan även de psykiska, som i sin tur 

påverkade livskvaliteten. Det psykiska och andliga området kan relateras till hur väl männen 

kände sig tillfredsställda med livet, känslor, osäkerhet, trygghet och kontroll över sitt liv. 

Detta kan stärkas av det Hurlen (2003) skrev om att mannens självbild kunde hotas och känna 

ångest i samband konsekvenserna av behandlingen. Det kunde även förekomma en viss 

osäkerhet och oro i att tala om sin sexualitet och kroppsförändring. Livskvalitet enligt 

Rustøen (2003) definieras som ”en individs känsla av tillfredställelse eller otillfredsställelse 

med de områden i livet som han upplever som viktiga”. Det är därför viktigt att vi som 

vårdpersonal har förståelse för hur män upplever situationen efter operationen för att kunna 

stödja och hjälpa dem. 

Livskvalitet är ett föränderligt tillstånd gällande fysiska, psykiska och sociala aspekter. Vid en 

krissituation kan individens livssituation förändras (Carlson, 2007). Resultatet visade att män 

började undvika sociala aktiviteter och att det sociala livet förändrades efter operationen samt 

att urininkontinensen sågs som ett stort problem för livskvaliteten. Det sociala stödet från 

vårdpersonal och anhöriga bidrog till att livskvaliteten och välmående kring sjukdomen 

förbättrades. Det framkom även att manligheten och autonomin påverkades negativt efter 

operationen. Enligt Karlsson (2007) kan uttryck av känslor i samband med oro över den 

autonomiförlust sjukdomen bidrar till, försvinna efter en tid. Då blir det enklare att fungera i 

sociala sammanhang och man kan öppet diskutera sin situation när man själv accepterat den. 

Informationsbehov 
Resultatet visade att besvären kom som en överraskning för flera av männen i studierna. Flera 

män hade inte fått tillräckligt med information om dessa och hade inte förstått 

komplikationerna som vanligtvis kunde uppstå efter behandlingen. Enligt 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ska man förvissa sig om att både 

patient och anhöriga förstår given information (Socialstyrelsen, 2005). Vidare skriver Reitan 

(2003) att för att kunna ge en god omvårdnad för cancerpatienter måste sjuksköterskan ha 

insikt i och kunskaper inom sjukdomsförloppet. Problemet kan relateras till att det är först när 

patienten kommer hem till vardagen som de flesta tankar och känslor uppkommer (Reitan, 

2003). Sjuksköterskan kan hjälpa patienten genom att informera om sin nya situation efter 

operationen och att anpassa denna information till just den patienten. Flera av männen 
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upplevde en försämrad livskvalitet när uppföljningen efter operationen var dålig och kände 

sig missnöjda med den. Vi tror därför att det är av stor vikt att patient och anhöriga får 

information i tidigt skede före och efter operationen. Det visade sig i en studie att tryggheten 

ökade för männen vid återkoppling med sjukvården (Hedestig et al., 2005).  

Metoddiskussion  
Vi har i denna litteraturstudie använt oss av forskning med både kvantitativ och kvalitativ 

ansats. Vi har analyserat artiklarna utifrån en kvalitativ ansats och ville belysa påverkan på 

livskvalitet hos män efter radikal prostatektomi och ansåg att använda både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar stärker studiens tillförlitlighet. Enligt Forsberg & Wengström (2008) ökar 

tillförlitligheten när kvalitativa och kvantitativa artiklar används.  

Ett fåtal artiklar som framkom från databassökningen passade inte in på våra 

inklusionskriterier och valdes därför bort. Vi hittade många artiklar vid sökningen som inte 

höll hög kvalitet eller passade in på vårt syfte. Vi har gjort en tydlig och klar beskrivning av 

vår metod och analys vilket ökar trovärdigheten.  

Artiklarna är baserade på studier gjorda i Sverige, USA, Canada och Schweiz. Resultaten från 

studierna skiljer sig inte så mycket mellan länderna då resultaten visade på liknande behov av 

omvårdnad, vilket ökar överförbarheten. Dock har olika länder olika sjukvårdssystem. Det 

hade varit intressant att få fram artiklar från andra världsdelar för att jämföra eventuella 

skillnader mellan dem. Samtliga artiklar är skrivna på engelska vilket kan medföra 

feltolkningar av resultaten (Trost, 2002). Vi har därför läst igenom dem flera gånger, översatt, 

tolkat dem tillsammans och använt citat för att öka trovärdigheten för att minimera 

feltolkningar som kunde uppkomma.  

Vi har avgränsat åldern på artiklarna till elva år på samtliga sökningar i databaserna. Forsberg 

& Wengström (2008) anser att forskningsstudier bör vara mellan tre och fem år gamla för att 

räknas som aktuella. Flertalet av artiklarna ligger inom en ålder på fem år förutom en som är 

elva år gammal. Forskning och kunskap förändras över tiden och därför kan äldre 

forskningsresultat kanske vara inaktuella (Forsberg & Wengström, 2008). Vi tyckte ändå trots 

en äldre artikel att resultatet inte skildes markant åt. Vi har granskat artiklarna enligt Willman, 

Stoltz & Bahtsevani (2006) och valt att ta med samtliga artiklar i resultatet förutom en som 

bedömdes ha låg kvalitet. Alla andra artiklar bedömdes ha hög eller medel vetenskaplig 

kvalitet. När vi började analysera resultatet hade vi lite problem då det i flera artiklar 
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framkom olika teman. Det blev svårt för oss att sammanställa dem till en början men enklare 

när vi strukturerat upp och delat in kategorier som skulle passa in i de olika 

underkategorierna.  

Vi anser att vi har svarat på studiens syfte och hoppas att denna studie ska bidra till att få en 

ökad kunskap i hur männen upplever sin livskvalitet efter operationen och att detta ska kunna 

användas i arbetet med sådana patienter och i vårt yrkesutövande. Denna studie kan därmed 

hjälpa sjuksköterskan att få en förståelse för hur männen upplever sin situation och hur man 

kan hjälpa dem i sin nya situation.  

Slutsatser  

Studien visade att upplevelsen av mannens livskvalitet efter radikal prostatektomi innebar en 

stor förändring i deras livskvalitet och deras liv. Livskvaliteten förändrades både på det 

fysiska, psykiska och sociala området. Känslor som att ha förlorat sin manlighet, blivit 

könsstympade, inte längre kunna ha kontroll över sin kropp har beskrivits. Det är viktigt att 

männen blir väl informerade innan operationen genomförs och att de känner att de har stöd 

både från anhöriga och från omvårdnadsansvariga.  

I vårt kommande kliniska arbete kommer denna studie att vara ett underlag för hur 

livskvaliteten påverkas efter en prostatektomi. Vi har använt oss av studier som gjorts då 

livskvaliteten mätts efter det att operationen genomförts. För vidare forskning hade det varit 

intressant att studera och jämföra livskvaliteten före och efter operationen för att få ett 

starkare samband mellan ingreppet och männens upplevelse av sin livskvalitet.  
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Bilaga 1. Litteratursökning i databaser 
 
Databas Sökord Antal  

träffar 
Antal lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstract 

Antal 
lästa 
artiklar 

Använda 
artiklar 

Cinahl “Prostatic Neoplasms”  3674     
 ”Prostatectomy”  830     
 ”Quality of life”  13669     
 ”Prostatectomy” AND 

”Quality of life”  
113 113 96   

 ”Prostate cancer” 
AND ”Quality of life” 
AND ”Prostatectomy”  

79 79 63   

 ”Prostatectomy” AND 
”Quality of life” AND 
”Postoperative period”  

28 28 28 13 4 

 ”Prostatectomy” AND 
”Life change events” 

2 2 2 1 1 

PubMed "Prostatic Neoplasms” 66482     
 "Prostaticectomy" 

 
16539     

 "Quality of Life"  43061     
 "Prostatectomy” And 

"Quality of Life" 
742 742 43   

 "Prostatectomy” AND 
"Quality of Life” AND 
"Prostatic Neoplasms" 

484 484 296 5 3 

 "Prostatectomy” AND 
"Quality of Life" AND 
"Postoperative period” 

24 24 22 1 1 

PsycInfo ”Prostate cancer”  2038     
 ”Prostatectomy”  432     
 ”Quality of life”  28242     
 ”Prostatectomy AND 

quality of life”  
251 251 79   

 ”Prostate cancer AND 
Prostatectomy AND 
quality of life”  

201 201 81 1 1 

 ”Prostatectomy AND 
quality of life AND 
Postoperative period”  

2 2 2 0 0 
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Bilaga 2. Artikelmatris 
 
Nr Författare 

År 
Land 

Tidskrift 
Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1.  Butler, L., 
Downe- 
Wamboldt, 
B., Marsh, 
S., Bell, D. 
& Jarvi, K. 
2001 
Canada 

Journal of 
Urologic 
nursing.  
 
Quality of Life 
Post Radical  
Prostatectomy: 
A Male 
Perspective 

Utforska 
innebörden av 
urininkontinens 
och impotens, 
strategier som 
används för att 
hantera deras 
inverkan på 
livskvaliteten 
för män med 
prostatacancer 
och deras 
partner 

Kvalitativ 
studie, 
semistrukturera
de intervjuer, 21 
män, 47-73 år.  

Behov av ökad 
information för att 
underlätta egenvård 
i hemmet efter 
operation, inklusive 
information om 
tillgänglighet av 
samhällets resurser.   
 

Hög 

2.  Hart SL, 
Latini DM, 
Cowan JE, 
Carroll PR; 
CaPSURE 
Investigators
. 
2008 
Canada 

Supportive 
Care in 
Cancer.   

Fear of 
recurrence, 
treatment 
satisfaction, 
and quality of 
life after 
radical 
prostatectomy 
for prostate 
cancer. 

 

 

Att undersöka 
behandlings- 
tillfredställelse 
som en ledande 
påverkan i 
förhållandet 
mellan rädslan 
för återfall av 
cancer och 
livskvalitet. 
 
 

Kvantitativ 
studie, 
Självskattade 
skalor, 
frågeformulär, 
Instrument: 
MOS Short 
Form 36  
(SF-36) version 
1.0, 333 män, 
varav 2121 
deltog. 
Medelålder: 
62år.  

Ökad rädsla för 
återfall av cancer 
förutspådde lägre 
livskvalitet. 
De medicinskt 
ansvariga behöver 
ökad kunskap om 
de psykologiska 
effekterna för den 
rädslan som finns 
för återfall av 
cancer. Behöver 
utbilda patienter om 
sjukdomen i för att 
förbättra 
livskvalitet.  

Hög 

3. Hedestig, O., 
Sandman, P., 
Tomic, R. & 
Widmark, A. 
2005 
Sverige 

Acta 
oncologica.  
 
Living after 
radical 
prostatectomy 
for localized 
prostate 
cancer: a 
qualitative 
analysis of 
patient 
narratives. 

Att belysa 
erfarenheter av 
att leva efter 
radikal 
prostatektomi 
för lokaliserad 
prostatacancer 

Kvalitativ 
studie, narrativa 
intervjuer 
10 män deltog, 
60-69 år  

Förändringar av 
fysiologiska 
funktioner. Att leva 
efter operationen 
innebär en strävan 
av att få kontroll 
över sitt liv och 
försonas med sin 
nya livssituation. 

Hög 

4.  Lev EL, 
Eller LS, 
Gejerman G, 
Kolassa J, 
Colella J, 
Pezzino J, 
Lane P, 
Munver R, 

Supportive 
Care in 
Cancer. 

Quality of life 
of men treated 
for localized 
prostate 

Att undersöka 
skillnaderna 
mellan 
behandlingsgrup
perna av män 
som 
behandlades 
med antingen 

Kvantitativ 
studie, 
longitudinell 
design 
Telefonintervju, 
strukturerade 
intervjuer, 
själrapportering

Fysiologiska 
symptom och 
psykologiska 
symtom hade båda 
betydelsefull 
påverkan för 
livskvaliteten.  
 

 Medel 
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4.  Lev EL, 
Eller LS, 
Gejerman G, 
Kolassa J, 
Colella J, 
Pezzino J, 
Lane P, 
Munver R, 
Esposito M, 
Sheuch J, 
Lanteri V & 
Sawczuk I. 
2009 
USA 

Supportive 
Care in 
Cancer. 

Quality of life 
of men treated 
for localized 
prostate 
cancer: 
outcomes at 6 
and 12 months 

 

Att undersöka 
skillnaderna 
mellan 
behandlingsgrup
perna av män 
som 
behandlades 
med antingen 
strålning eller 
radikal 
prostatektomi 
och att granska 
resultat av 
livskvalitet över 
tid. 

Kvantitativ 
studie, 
longitudinell 
design 
Telefonintervju, 
strukturerade 
intervjuer, 
själrapportering
sskalor, 
deskriptiv 
analys, 159 
män, varav 49 
RP. 42-82 År.  
 

Fysiologiska 
symptom och 
psykologiska 
symtom hade båda 
betydelsefull 
påverkan för 
livskvaliteten.  
 
 

 Medel 

5. Milne, J.L., 
Spiers, J.A. 
& Moore, 
K.N. 
2008 
Canada 

International 
Journal of 
Nursing 
Studies.  
 
Men's 
experiences 
following 
laparoscopic 
radical 
prostatectomy: 
a qualitative 
descriptive 
study. 

 

Att undersöka 
hur män 
upplever efter 
laparoskopisk 
radikal 
prostatektomi 
och hur adekvat 
deras pre- och 
postoperativt 
behov 
tillgodoses 

Kvalitativ 
deskriptiv 
studie, 19 män, 
ålder 46-76 år.  

Viktig roll för 
sjuksköterskan att 
patienten är 
välinformerad och 
förberedd för 
eventuella  
postoperativa 
upplevelser.  

Hög 

6. 
 
 

Moore,  K.N.  
& Estey, A. 
1999 
Canada 
 
 

Journal of 
advanced 
nursing. 
 
The early 
post-operative 
concerns of 
men after 
radical 
prostatectomy 

Att undersöka 
de problem hos 
män med 
urininkontinens 
som 
uppkommer 
under de första 
veckorna av 
återhämtning 
efter radikal 
prostatektomi. 

Kvalitativ 
studie, 
semistrukturera
de intervjuer, 63 
män deltog, 
medelålder 
67år,  

Djupare förståelse 
för erfarenheterna 
av postoperativ 
återhämtning och 
föreslår strategier 
för att förbättra 
återhämtning efter 
radikal 
prostatektomi.  

Medel 

7. Rondorf- 
Klym, LM.  
& Colling, J. 
2003 
USA 
 

Oncology 
nursing forum.  

Quality of life 
after radical 
prostatectomy. 

 

Att undersöka 
fysiska och 
psykosociala 
faktorer  
som påverkar 
livskvaliteten 
för män 12-24 
månader efter 
radikal  
prostatektomi. 

Kvantitativ 
studie, 
Tvärsnittsunders
ökning, 
korrelationsdesi
gn, 91 män, 
medelålder 66 
år 

Upplevt socialt 
stöd, självkänsla 
och kontroll över 
hälsa kan påverka 
mens livskvalitet. 
Även sexuell och 
urinfunktion 
påverkas negativt 
efter operationen.  
 
 

Medel 
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8.  Ward-Smith, 
P. & Mehl, J. 
2007 
USA 
 

Journal of 
Urologic 
nursing.  

Quality of life 
before and 
after 
prostatectomy 
as treatment 
for localized 
cancer. 

 

 

Att själva 
utvärdera sin 
livskvalitet före 
och efter 
behandling 

Kvantitativ 
metod.  
Instrument: 
Functional 
Assessment of 
Cancer 
Therapy-
Prostata (FACT-
P) instrument 
56 män, 43-65 
år 

Visar en statistisk 
minskning inom 
social välfärd som 
är relaterad till 
tillfredsställelse 
med förmågan att 
utföra sexuella 
aktiviteter.  
Patienterna bör vara 
medvetna om den 
påverkan 
behandlingen har på 
livskvaliteten. Ökad 
kunskap om dessa 
resultat kan 
användas för att 
hjälpa patienter att 
välja lämplig 
behandling. 

Hög 

9. Willener, R. 
& 
Hantikainen, 
V. 
2005 
Schweiz  

Journal of 
Urologic 
nursing.  
 
Individual 
Quality of Life 
Following 
Radical 
Prostatectomy 
In Men with 
Prostate 
Cancer  
 

Undersöka de 
enskilda 
kvaliteterna i  
människornas 
liv efter radikal 
prostatektomi 
för 
prostatacancer 

Kvalitativ 
studie, 
semistrukturera
de intervjuer, 11 
män, ålder: 58-
70 år 

Större vikt bör 
läggas inom 
områdena intimitet, 
sexualitet och 
känsla av 
förlägenhet när man 
tar sjukdomsbild. 
Sjuksköterskan ska 
tränas i 
kommunikationstek
nikför att prata 
kring sexuella 
problem i samband 
med diagnos av 
prostatacancer. 

Hög 
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Bilaga 3. Mall för kvalitetsbedömning av kvantitativ metod  
Protokoll för kvalitetsbedömning  
Beskrivningen av studien  
Forskningsmetod    □ RCT  □ CCT (ej randomiserad)   
       □ Multicenter, antal center ……………  
                  □ Konrollgrupp/er  
Patientkarakteristiska   Antal ……………………………………  
        Ålder ……………………………………  
         Man/Kvinna …………………………….  
Kriterier för exkludering  
Adekvata exklusioner    □ Ja  □ Nej  
Intervention……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………… 
Vad avsåg studien att studera?  
Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått  
…………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………. 
Urvalsförfarandet beskrivet?   □ Ja □ Nej  
Representativt urval?     □ Ja □ Nej  
Randomiseringsförfarande  
beskrivet?         □ Ja □ Nej   □ Vet ej  
Likvärdiga grupper vid start?  □ Ja □ Nej   □ Vet ej  
Analyserade i den grupp som de   
randomiserades till?       □ Ja □ Nej   □ Vet ej  
Blindning av patienter?     □ Ja □ Nej    □ Vet ej  
Blindning av vårdare?     □ Ja □ Nej   □ Vet ej  
Blindning av forskare?    □ Ja □ Nej   □ Vet ej  

Bortfall  
Bortfallsanalysen beskriven?  □ Ja □ Nej     
Bortfallsstorleken beskriven?  □ Ja □ Nej     
Adekvat statistisk metod?   □ Ja □ Nej     
Etiskt resonemang?     □ Ja □ Nej     
Hur tillförlitligt är resultatet?  
Är instrumenten valida?    □ Ja □ Nej      
Är instrumenten reliabla?     □ Ja □ Nej      
Är resultatet generaliserbart?  □ Ja □ Nej  

Huvudfynd (hur stor var effekten?, Hur beräknades effekten?, NNT,   
konfidensintervall, statistisk signifikans, klinisk signifikans, power-  
beräkning)  
…………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………… 
  

Sammanfattande bedömning av kvalitet 
□ Bra □ Medel □ Dåligt 

Kommentar  
…………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………  
  
Granskare sign: ……………………..  
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Bilaga 4. Mall för kvalitetsbedömning av kvalitativ metod  
Protokoll för kvalitetsbedömning  
Beskrivningen av studien 
Tydlig avgränsning/problemformulering? □ Ja □ Nej    □ Vet ej  
Patientkarakteristiska      Antal ……………………………………  
          Ålder ……………………………………  
           Man/Kvinna …………………………….  
Är kontexten presenterad?    □ Ja □ Nej    □ Vet ej  
Etiskt resonemang?    □ Ja □ Nej    □ Vet ej  
 
Urval 
- Relevant?      □ Ja □ Nej    □ Vet ej    
- Strategiskt?     □ Ja □ Nej    □ Vet ej  
 
Metod för 
- urvalförfarande tydligt beskrivet?  □ Ja □ Nej    □ Vet ej  
- datainsamling tydligt beskrivet?   □ Ja □ Nej    □ Vet ej  
- analys tydligt beskriven?    □ Ja □ Nej    □ Vet ej  
 
Giltighet 
- Är resultatet logiskt, begripligt?  □ Ja □ Nej    □ Vet ej  
- Råder datamättnad?     □ Ja □ Nej    □ Vet ej  
- Råder analysmättnad?   □ Ja □ Nej    □ Vet ej  
 
Kommunicerbarhet 
- Redovisas resultatet klart och tydligt? □ Ja □ Nej    □ Vet ej  
- Redovisas resultatet i förhållande  
till en teoretisk referensram?   □ Ja □ Nej    □ Vet ej  
Genereras teori?     □ Ja □ Nej    □ Vet ej  
 
Huvudfynd 
Vilket/ -n fenomen/upplevelse/mening  
Beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 
…………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………  
  

Sammanfattande bedömning av kvalitet 
□ Bra □ Medel □ Dåligt 

Kommentar  
…………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………  
  
  
Granskare sign: ……………………..  
 


