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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Prostatacancer drabbar 9600 män årligen i Sverige. Prostatektomi är en av 

behandlingarna där urininkontinens är den vanligaste postoperativa komplikationen. 

Urininkontinens kan leda till psykiska, fysiska och sociala förändringar i männens liv. 

Syfte: Syftet var att beskriva mäns upplevelser av urininkontinens efter en radikal 

prostatektomi. 

Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes samt sökningar av vetenskapliga artiklar i 

PubMed och Cinahl. Elva artiklar kvalitetsgranskades och inkluderades i litteraturstudien.  

Resultat: Analysen ledde fram till tre teman; känslomässiga reaktioner, strategier för 

anpassning samt bristande information. Emotionellt påverkade urininkontinensen männens 

upplevelse av kroppskontroll och skapade skamkänslor. Männen utvecklade strategier för att 

hantera den förändrade vardagen samt gav uttryck för ett behov av mer och preciserad 

information kring urininkontinens. 

Slutsats: Männen utvecklade strategier och anpassade sig efter situationen. Genom ett 

bekräftande bemötande kan sjuksköterskan ge mer detaljerad och individanpassad 

information, hjälpa männen att bearbeta och samtala om sina känslor kring urininkontinensen.  
 

Nyckelord: prostatacancer, urininkontinens, radikal prostatektomi, upplevelser 
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Inledning  

Prostatacancer utgör en tredjedel av den kvot män som drabbas av cancer och är därmed den 

vanligaste cancerformen hos män (Nystrand, 2012). Diagnostiserade fall av prostatacancer har 

kraftigt ökat under de senaste årtiondena och år 2010 diagnostiserades 9648 män (Sveriges 

kommuner och landsting, 2010). Den vanligaste och effektivaste behandlingen är 

prostatektomi och år 2009 utfördes 2778 operationer i Sverige (Nationella 

prostatacanceregistret, 2010). En av de vanligaste komplikationerna efter en radikal 

prostatektomi är urininkontinens (Walsh & Hegarty, 2010) och våra erfarenheter är att det 

finns ett behov av att öka sjuksköterskans förståelse kring detta för att hjälpa patienten på 

bästa möjliga sätt. 

 

 

2. Bakgrund  

2.1 Prostatacancer 

Prostatan är en körtel som sitter runt den övre delen av urinröret. I cancerns tidiga stadie 

observeras inga symtom men vid en rutinundersökning kan förhöjda värden av 

prostataspecifikt antigen (PSA) upptäckas. PSA är ett enzym som utsöndras från 

prostatakörteln och finns i blodet. PSA kan dock vara förhöjt vid godartad förstoring av 

prostata eller vid prostatit. Orsaken till tumörutvecklingen är okänd men det som händer är att 

cancerceller i prostata stimuleras av manliga hormonet testosteron som stimulerar 

cancercellernas tillväxt. Cancercellerna kan också växa in i närliggande organ och/eller sprida 

sig vidare via blod eller lymfa till lymfknutor och skelettet. Sjukdomen drabbar framförallt 

män runt 70 år, ett fåtal är under 40 år vid diagnos (Nystrand, 2012). Många som får 

prostatacancer upplever inga direkta symtom vilket gör processen svårupptäckt. Det finns inte 

heller någon metod för att förhindra prostatacancerns uppkomst men den genetiska faktorn 

har en viss betydelse (Almås, 2002).  

 

2.2 Prostatektomi  

Om cancern endast är begränsad till prostatan kan en operation, radikal prostatektomi, utföras 

som behandlingsåtgärd. Då tas både prostatakörteln och sädesblåsorna bort för att förhindra 

att cancern sprids. Den nedre urinvägen utgörs av urinblåsan som fungerar som en reservoar 

och dess utlopp som är beroende av en sfinkterfunktion. Denna sfinkterfunktion består av en 

inre (proximal) och en yttre (distal) urinrörssfinkter som fungerar som klaffar vilka 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Prostataspecifikt_antigen
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kontrollerar urinflödet. Den proximala urinrörssfinktern ligger mycket nära blåshalsen, 

prostatan och urinröret. Vid en radikal prostatektomi opereras den proximala sfinktern på 

urinröret bort för att reducera all vävnad som kan vara cancerdrabbad, och urinblåsan kopplas 

då direkt till den distala sfinktern. I många fall leder detta till att förmågan och kontrollen vid 

urinering bli försämrad hos patienten (Wellam, Ko & Sawatzky, 2008).  Operationen kan 

utföras på två sätt, där öppen operation är det vanligast förekommande alternativet (Nationella 

prostatacanceregistret, 2010) vilket innebär att operationssnittet läggs i den nedre delen av 

magen. Den andra operationsmetoden är titthålsoperation, även kallat laparoskopi, vilket 

innebär att operationsinstrumenten förs in genom bukväggen via små hål. Efter operationen 

erhåller patienten en kateter genom urinröret. Katetern underlättar läkningsprocessen av den 

nya passagen genom urinröret och urinblåsan som uppkommit när prostatan opererats bort 

(Johansson, 2011). En prostatektomi kan komma att påverka patienters livskvalitet eftersom 

det finns en risk att bli impotent och/eller inkontinent efter behandling (Järhult & Offenbartl, 

2002). 

 

2.3 Urininkontinens  

Urininkontinens är ett ofrivilligt urinläckage som är påvisbart och som kan innebära ett socialt 

eller hygieniskt problem för personen i fråga (Andersson, Jeppson, Lindholm, Rydholm & 

Ulander, 2004). Inkontinens är ett symtom och ingen sjukdom och inkontinensen kan vara 

antingen reversibel eller irreversibel vilka skiljer sig väsentligt åt. Reversibel inkontinens 

beror oftast på antingen akut sjukdom, som exempelvis stroke eller på komplikationer efter 

operation så som en radikal prostatektomi. Denna typ av besvär brukar oftast ge vika efter 

tillfrisknande eller behandling. Irreversibel inkontinens har individen oftast haft en längre tid 

och kan innebära bestående sjukdomstillstånd (Lindström, 1999). Majoriteten av alla som 

genomgår en radikal prostatektomi får en stressinkontinens första tiden efter 

kateterdragningen, som i de flesta fall förbättras relativt snabbt. Symtom på stressinkontinens 

kan vara urinläckage vid kroppsansträngning, tunga lyft eller hosta. Det är även vanligt att 

drabbas av en ansträngningsinkontinens efter en prostatektomi. Risken för att drabbas av detta 

ökar om patienten tidigare gjort en transurethral resektion av prostata (TURP), postoperativ 

strålbehandling eller har en hög ålder (Damberg & Peeker, 2006).  
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2.4 Sjuksköterskans omvårdnadsansvar  

Sjuksköterskan är många gånger den centrala personen inom sjukvården då sjuksköterskan 

bär det yttersta omvårdnadsansvaret och bör därför ha goda kunskaper om omvårdnaden kring 

urininkontinens, dess olika typer och behandlingar. Behandlingarna styrs efter vad det är som 

orsakar urininkontinensen och patienterna bör ha en fortsatt kontakt med sjuksköterskan om 

behov av hjälp uppstår. Kontakten mellan sjuksköterska och sjukgymnast är viktig vid den 

förebyggande processen och behandlingar som exempelvis bäckenbottenträning. För att 

kunna hantera och förebygga urininkontinens bör sjuksköterskan känna till konsekvenserna.  

Sjuksköterskans uppgift är att ta tillvara det friska, identifiera och förebygga hälsorisker samt 

att bedöma patienters förmåga till egenvård. Sjuksköterskan ska främja hälsa genom att 

undervisa och stödja patienter samt närstående. Arbetet ska baseras på en 

omvårdnadsvetenskaplig grund tillsammans med folkhälsovetenskaplig och medicinsk 

kunskap (Edberg & Wijk, 2007). Att som sjuksköterska etiskt reflektera över beslut är viktigt 

för att som vårdgivare känna trygghet i sin roll, ha yrkesmässig integritet och en grund att stå 

på i mötet med patient och närstående. Den etiska medvetenheten är en förutsättning för att ge 

god omvårdnad och tydlig kommunikation så att vården blir ändamålsenlig (Eide & Eide, 

2009).  

 

3. SAUK-modellen 

Av egna erfarenheter menar vi att män med urininkontinens är i ett stort behov av stöd kring 

egenvården. Vi hävdar att SAUK-modellen kan användas som ett redskap för sjuksköterskan i 

möten med dessa patienter för att kunna tillgodose de uttalade behoven samt försöka urskilja 

de outtalade behoven dessa män har. Egenvård definieras av Orem som ”Utförande av sådana 

aktiviteter som individen själv tar initiativ till och utför för sin egen skull i syfte att 

upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande” (Kirkevold, 2000). Detta hävdar även Gustafsson 

(2004) som menar att SAUK-modellen är en handlings- och bekräftelseteoretisk struktur med 

mål att stödja människor i sin förmåga att bemästra sin livssituation. Det är en dynamisk 

process i fyra faser vars mål är att stärka människans jagrelation vilket innebär en målinriktad 

handling förklarad i en spiral av självbedömning, självbestämmande, självintegration samt 

självförverkligande. Teorin bygger på bekräftande omvårdnad vilket innebär att omvårdnad 

ses som två delar i en bekräftelseprocess. Den ena delen är att patientens förmåga förstärks 

eller bevaras genom SAUK-omvårdnadshandlingar och den andra är att minska patientens 
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negativa självbedömning genom SAUK-handlingar. De två delarna i processen byggs upp av 

fyra faser:  

 

S-fasens omvårdnad innebär att stödja personens resurser med hjälp av trygghet, säkerhet och 

personstöd som uttrycks via sympati i relationen. Fasen syftar till att stärka jagperspektivets 

motivation och engagemang. 

A-fasens omvårdnad innefattar stöttande i personens resurser i form av ökad frihet och 

öppenhet i relationen. I denna fas accepterar jagperspektivet insikter om sig själv vilket 

stärker upplevelsen av kontroll. 

U-fasens omvårdnad handlar om att stödja personens arbete i att stärka sin egen känsla av att 

vara unik genom en individualiserad omvårdnad.   

K-fasen vill öka personens kompetens kring handlingar som kan leda till mänsklig utveckling 

och mognad. Personen stöds utifrån sin livssituation (Gustafsson, 2004).  

 

 

4. Problemformulering 

Såväl psykiska som fysiska faktorer hos patienter kan påverka dennes livskvalitet. I 

kompetenbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor framgår att sjuksköterskan bör ta till 

vara på patientens kunskaper och erfarenheter (Socialstyrelsen, 2005). Då urininkontinens kan 

uppkomma postoperativt ligger ett stort ansvar hos patienten gällande egenvården. För att 

patienten ska få en bättre insikt kring egenvården kan sjuksköterskan genom bekräftelse 

sträva efter att minska patientens negativa självbedömning. Detta anser vi överrensstämmer 

med SAUK-modellens ståndpunkter i hur sjuksköterskan kan stödja patienten i sin 

livssituation genom bekräftelse. Vi har erfarit att flertalet män visat på en upplevelse av skam 

kring inkontinensskydd och att det kan läcka oväntat från urinröret efter en prostatektomi. 

Genom denna litteraturstudie hoppas vi få ökad kunskap om mäns upplevelser vid 

urininkontinens för att kunna ge en bekräftande omvårdnad och stödja denna patientgrupp på 

bästa sätt.   

 

5. Syfte 

Syftet var att beskriva mäns upplevelser av urininkontinens efter en radikal prostatektomi. 
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6. Metod  

För att besvara syftet genomfördes en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att 

systematiskt söka, sammanfoga och kritiskt granska litteratur inom ett valt ämne (Forsberg & 

Wengström, 2008). Litteraturstudien utgår ifrån ett tydligt formulerat syfte som besvaras med 

hjälp av aktuella vetenskapliga artiklar vilka har genomgått en kritisk kvalitetsgranskning. 

 

6.1 Inklusionskriterier 

Artiklar från år 2000-2012 som stämde överens med vårt uppsatta syfte inkluderades i 

litteraturstudien. Dessa skulle även vara peer-reviewed, etisk granskade och publicerade på 

svenska eller engelska.  

 

6.2 Sökningsförfarande     

En litteraturstudie innebär att systematiskt söka, sammanfoga och kritiskt granska litteratur 

inom ett valt ämne (Forsberg & Wengström, 2008). Sökningarna gjordes i Pubmed och 

Cinahl. Före studien gjordes en pilotsökning för att utforska vilken forskning som kunde vara 

relevant i detta sammanhang. Sökorden som användes var prostatacancer, prostataektomi och 

urininkontinens. Forsberg och Wengström (2008) menar också att sökningarna underlättas då 

”Svensk Mesh” används för att påträffa rätt ämnesord. Sökorden vi använde är formade 

utifrån syftet i studien och översatta i ”Svensk Mesh”. För att kombinera sökorden används 

booleriska operatorer så som AND, OR och NOT (Forsberg & Wengström, 2008). För att 

kombinera sökningarna användes AND. Alla artiklar som hittades var peer reviewed vilket 

innebär att endast de artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter påträffas (Östlund, 

2006). Denna sökningsfunktion kunde endast användas i Cinahl. Istället användes Ulrich´s 

Periodicals Directory för artiklarna vi fann i PubMed. Vissa av de valda artiklarna fanns i 

båda databaserna.   

 

6.3 Urval  

Genom att identifiera ämnesområden, sökord och de kriterier som användes för att bestämma 

vilka artiklar som skulle inkluderas eller exkluderas påbörjades urvalsprocessen. Efter detta 

genomfördes sökningar i PubMed och Cinahl för att finna artiklar baserade på ämnesområdet. 

Den systematiska sökningen kompletterades genom fritextsökning för att hitta artiklar som 

inte blivit publicerade i ämnesområdet (Forsberg & Wengström, 2008). Utifrån de funna 
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artiklarna lästes 344 titlar i Cinahl, 51 sammanfattningar och 19 artiklar lästes i fulltext.  I 

Pubmed lästes 796 titlar, 22 sammanfattningar och 12 artiklar i fulltext. Utifrån de artiklar 

som stämde överrens med syftet valdes 18 artiklar från Cinahl och 8 artiklar från Pubmed för 

vidare granskning. 15 artiklar exkluderades då de inte svarade på syftet. Därefter studerades 

artiklarna i sin helhet och en kvalitetgranskning gjordes där totalt elva artiklar kom att ingå i 

studien.  (Se bilaga 1). 

 

6.4 Kvalitetsgranskning 

Samtliga artiklar granskades utifrån Forsberg och Wengströms (2008) granskningsmall för 

kvantitativa (bilaga I) respektive kvalitativa studier (bilaga II). För att fastställa artiklarnas 

kvalitetsnivå modifierades granskningsmallarna för att svarsalternativen skulle vara ja eller 

nej och överrensstämma med vår litteraturstudie. Ja-svar gav en poäng och nej-svar gav noll 

poäng. Därefter utformades ett poängsystem för att fastställa artiklarnas kvalitetsnivå. Det 

bestod av följande tre nivåer: hög, medel och låg. 80 procent var medel och 90-100 procent 

var hög. Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör inte studier med låg kvalitet inkluderas i 

en systematisk litteraturstudie. Vi valde att exkludera en artikel på grund av låg kvalitet. 

Granskningarnas resultat presenteras i artikelmatrisen (bilaga IV).  

 

6.5 Analys  

De inkluderade artiklarnas innehåll analyserades med en modifierad form av kvalitativ 

innehållsanalys beskriven i (Friberg, 2006). Analysen inleddes med en noggrann individuell 

genomläsning av de elva artiklarna där två stödjande frågor var i fokus: Är det männens 

perspektiv på urininkontinens som belyses? Fångar texten upplevelser av urininkontinens? 

Därefter lästes och diskuterades artiklarna tillsammans i gruppen för att undersöka om enighet 

rådde. Kondensering innebär att göra texten mer lätthanterlig samtidigt som det centrala 

innehållet bevaras (Granskär & Höglund – Nielsen, 2008).  Resultatdelarna i artiklarna 

granskades därefter noga och meningsenheter ströks under med olika färgpennor. Dessa 

meningsenheter kondenserades sedan ned till koder. Exempel på koder vi kom fram till var: 

”Att känna skam” och ”Att anpassa sig”. Vi diskuterade i gruppen kring kodernas innehåll 

och förvissade oss om att koderna inte gick in i varandra. Koderna tolkades sedan till tre 

teman. Genom att skapa teman kan innehållet i ett antal kategorier bindas samman, vilket 

innebär att temat avspeglar det underliggande innehållet på ett tolkande och kortfattat vis 

(Granskär & Höglund – Nielsen, 2008).  Friberg, (2006) menar att det studerade fenomenet 



 

7 

 

bör presenteras på ett vetenskapligt beskrivande sätt och inom vårdvetenskapen ska kunna 

förstås på ett vårdande vis. Exempel på analysprocessen visas i tabell 1. 

 

Meningsenheter 

Engelska  

Meningsenheter 

Svenska  

Kondenserade 

meningsenheter  

Koder  Teman  

 It´s 

embarrassing, 

you are a little 

self-conscious 

about it. I 

wonder if they 

could smell it 
 

Det är pinsamt, 

man är 

självupptagen på 

grund av det. 

Jag undrar om 

dom kunde 

känna lukten 

Känslor av  

skam och 

självupptagenhet 

 

Att känna 

skam 

Känslomässiga 

reaktioner 

Most men were 

bothered by the 

unpredictable 

nature of 

incontinence but 

used strategies 

to minimize its 

impact (e.g. 

wore dark 

clothing) 

De flesta män 

var besvärade av 

den oförut-

sägbara 

inkontinensen 

men använde 

strategier för att 

minimera dess 

påverkan (t.ex. 

bar mörka 

kläder) 

Oförutsägbarhet 

ledde till 

utveckling av 

nya strategier 

Att anpassa 

sig 

 

 

 

Strategier för 

anpassning 

More than half 

of the responses 

suggested that 

men wanted 

information that 

was more 

accurate, more 

detailed, or more 

precise 

Mer än hälften 

av svaren på 

frågorna tydde 

på att män ville 

ha information 

som var mer 

exakt, mer 

detaljerad eller 

mer precisierad 

Behov av 

detaljerad och 

mer exakt 

information 

Att vilja veta  Bristande 

information 

 

Analysen av de elva granskade artiklarna ledde till tre teman: känslomässiga reaktioner, 

strategier för anpassning samt bristande information.  

 

7. Forskningsetiska överväganden 

Det etiska övervägandet bör utgå från urval och presentation av resultatet i en systematisk 

litteraturstudie. Det är viktigt att de studier som ska inkluderas i den systematiska litteratur- 

studien är grundligt granskade samt att tillstånd från en etisk kommitté redovisas. Forskaren 
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ska visa omsorg och inte utsätta deltagarna för situationer som kan orsaka men för dem. 

Samtliga artiklar som ingår i studien ska redovisas. Av de resultat som framkommer av 

artiklarna ska det som stödjer eller icke stödjer hypotesen presenteras då det anses vara oetiskt 

att endast presentera det som stödjer resultatet (Forsberg & Wengström, 2008).     

Nio av artiklarna var granskade av en etisk kommitté, resterande två bedömde vi hade ett så 

pass djupt etiskt resonemang vilket vi ansåg som tillräckligt för att inkluderas. 

 

 

8. Resultat 

Genom analysen utformades tre teman vilka var känslomässiga reaktioner, strategier för 

anpassning samt bristande information. Urininkontinensen påverkade männen emotionellt där 

de upplevde förlorad kroppskontroll vilket skapade skamkänslor. Detta ledde till att männen 

utvecklade strategier för att hantera den förändrade vardagen och de gav även uttryck för ett 

behov av mer och preciserad information kring urininkontinens. 

 

8.1 Känslomässiga reaktioner  

Ett vanligt problem bland männen var deras upplevelse av skamkänslor som uppstod i 

samband med urininkontinens (Burt, Caelli, Moore, & Andersson, 2005; Butler, Downe-

Wamboldt, Marsh, Bell, & Jarvi, 2001; McGlynn, Al-Saffar, Begg, Gurun, Holiins, McPhee, 

Meddings & Tindall, 2004.) Skamkänslor i samband med sexuella relationer uppkom hos en 

del av männen på grund av att de var drabbade av urininkontinens. (Burt et al., 2005).  Även 

begränsningar i deltagarnas sociala liv och fysiska aktiviteter uppstod på grund av känslor av 

osäkerhet (Walsh & Hegarty, 2010). Postoperativt upplevde männen en känsla av förlorad 

kroppskontroll (Burt et al., 2005; O´Shaughnessy & Laws, 2009-10; Weber, Roberts, 

Chumbler, Mills & Algood, 2007) samtidigt som detta motiverade dem till 

bäckenbottenträning (Butler et al., 2001). Den bristande kroppskontrollen gjordes påmind vid 

tunga lyft, nysningar samt förflyttningar då läckage ofta uppstod (Burt et al., 2005). 

Frustration över inkontinensens, ovisshet och en vilja att återfå kontrollen över livet samt att 

återgå till normala aktiviteter var tankar som männen uttryckte (Butler et al., 2001; Weber et 

al., 2007). Läckage medförde starka emotionella reaktioner bland deltagarna (Iyigun, Ayhan 

& Tastan, 2009; O´Shaughnessy & Laws, 2009-2010). Det fanns även män som inte upplevde 

några besvär med läckage postoperativt samtidigt som det fanns män som på grund av 

emotionella reaktioner drabbades av depression (Burt et al., 2005). Uppkomsten av känslor 
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kring urininkontinens skapade ett större behov av känslomässigt stöd än hos de män som var 

kontinenta efter en radikal prostatektomi (McGlynn et al., 2004; Milne, Spiers, & Moore, 

2009).  

 

8.2 Strategier för anpassning  

Män som upplevt urininkontinens lärde sig att utveckla strategier för att hantera läckagen och 

minimera påverkan på deras liv (Iyigun, Ayhan & Tastan 2009; Weber et al., 2007). En av 

strategierna var att undvika eller minska konsumtionen av alkohol eller koffein då detta ökade 

risken för läckage (Burt et al., 2005; Butler et al., 2001). Det var nödvändigt att använda 

inkontinensskydd i olika slags former vilket inte alltid var problemfritt vilket ledde till att 

vissa helt undvek att använda dessa (Burt et al., 2005; Butler et al. 2001; McGlynn et al. 2004; 

Weber et al., 2007). Något som männen ansåg som viktigt för tillfrisknandet var regelbundna 

bäckenbottenövningar (Burt et al., 2005; Butler et al., 2001; Palmer, Fogerty, Somerfield & 

Powel, 2003).  För att inte omgivningen skulle märka av urindoft eller se läckage valde 

männen medvetet att avstå från att exempelvis besöka offentliga toaletter eller åka på långa 

resor (Burt et al., 2005; McGlynn et al., 2004; O´Shaughnessy & Laws, 2009-2010). En annan 

mer ovanlig strategi var att männen själva försökte hantera situationen genom att inte ta hjälp 

av sjukvården eller andra människor i sin omgivning (McGlynn et al., 2004). Trots att 

problemen med urininkontinensen upplevdes allvarliga lärde sig vissa män att dölja 

skamkänslor kring detta inför sin omgivning (Iyigun, Ayhan & Tastan, 2009). Flera män som 

var sportsligt aktiva innan operationen hade försökt att återfå kontrollen över situationen 

genom att försöka leva som tidigare (Burt et al., 2005) dock upplevde flera av att de inte 

kunde utföra sina vardagliga aktiviteter på grund av urininkontinensen vilket resulterade i att 

de beslutade att avstå från detta (Walsh & Hegarty, 2010). Ett beroende av att veta om de 

offentliga toaletternas placering utanför hemmet, byggdes upp hos flera av männen då de var 

rädda för läckage (O´Shaughnessy & Laws, 2009-2010). 

 

8.3 Bristande information 

Flertalet män erhöll information gällande urininkontinens som kan uppkomma till följd av en 

radikal prostatektomi. Deltagarna upplevde att informationen de fått inte var tillräcklig (Burt 

et al., 2005; O´Shaughnessy & Laws 2009-2010; Palmer et al., 2003; Weber et al., 2007). 

Männen ansåg överlag att urininkontinensen var ett viktigt ämne att prata om och diskutera 

kring (Burt et al., 2005). Upplevelsen av försämrad kroppskontroll förstärktes av upplevelsen 
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av bristande information kring urininkontinens (O´Shaughnessy & Laws 2009-2010; Weber et 

al., 2007). Deltagarna upplevde sjuksköterskan som oärlig då information kring 

urininkontinensen var missvisande (Burt et al., 2005; McGlynn et al., 2004). Männen var 

förvånade över urininkontinensens omfattning och hur allvarligt de upplevde den vara. De 

beskrev även att de inte fått tillräcklig information om sannolikheten för att få urininkontinens 

postoperativt (McGlynn et al., 2004; Palmer et al., 2003; Weber et al., 2007). Vissa män hade 

frågor och uttryckte en oro kring sin egen överlevnad kopplat till urininkontinensen 

(O’Connell, Baker & Munro, 2007). En önskan om mer preciserad och detaljerad information 

var något männen uttryckte (Burt et al., 2005; Palmer et al., 2003). De män som fick 

individanpassad information och utbildning gav en minskad frekvens av inkontinens, bättre 

motivation till bäckenbottenträning och en ökad livskvalitet (Nahon, Dorey, Waddington & 

Adams, 2009). 

 

 

9. Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Forsberg och Wengström (2008) menar att PubMed och Cinahl är inriktade på omvårdnads- 

och medicinforskning vilket motiverade val av databaser. För att få fram den senaste och mest 

aktuella forskningen valdes endast publicerad forskning mellan år 2000 och 2012.  Forskning 

publicerad tidigare än 2000 kunde ha varit relevant för resultatet och slutsatsen, detta kan vara 

en svaghet då resultatet och slutsatsen kunde blivit annorlunda. Artiklarna studerades i flera 

omgångar för att bekräfta att dessa var tillräckligt trovärdiga för att kvalitetsgranskas. Att 

hålla tillbaka sina föreställningar genom reflektion och att läsa materialet var för sig ger en 

övergripande bild av textmassan och en icke medvetet påverkad analys (Friberg, 2006). 

Kvalitetsgranskningen genomfördes både enskilt och i grupp för att få flera perspektiv på 

artiklarnas innehåll. Under arbetets gång var vi medveta om våra egna föreställningar vilket vi 

hade i åtanke för att dessa inte skulle speglas i resultatet. Detta arbetssätt stärker 

trovärdigheten av kvalitetsgranskningen (Willman & Stoltz, 2002). Artiklarna delades sedan in 

i klasserna låg, medel och hög. De artiklar som var medel eller hög valdes ut för att 

analyseras, och resterande valdes bort då dessa ansågs ha för låg kvalitet. Då vi själva satte 

gränserna för låg, medel och hög nivå kan vi inte garantera att andra personer skulle uppleva 

samma kvalitet på artiklarna som vi gjorde. Det var en subjektiv bedömning vilken vi som 

grupp får stå för. Fördelen med att dela in kvaliteten i dessa tre nivåer var att vi ansåg oss få 



 

11 

 

en god kvalitet på artikelinnehållet då vi valde att dra gränserna för medel och hög nivå på ett 

högt procenttal. Vi använde oss av följande gränser gällande kvaliteten: låg 0-59%, mellan 

60-89% och hög 90-100%. Såväl kvantitativa som kvalitativa studier har använts då det 

ansågs att detta bidrog till ett bredare perspektiv på det valda ämnet. Forsberg och Wengström 

(2008) menar att det är en fördel att inkludera olika typer av undersökningar i en 

littaraturstudie. Artiklar söktes i de två databaserna PubMed och Cinahl för att försöka minska 

risken för att förbise relevant forskning. Endast artiklar skrivna på engelska och svenska 

valdes ut vilket kan ha resulterat i att en del relevanta artiklar kan ha fallit bort. Vissa 

feltolkningar av data kan eventuellt gjorts på grund av att vårt modersmål inte är engelska. 

För att minska risken användes både översättningslexikon på internet och i bokform. När vi 

läst artiklarna enskilt och i grupp diskuterade vi kring likheter vi sett artiklarna emellan för att 

kunna identifiera teman att fokusera kring. Den gemensamma diskusionen utgick ifrån de 

stödfrågor vi haft i åtanke när vi läst artiklarna. Fördelen med detta anser vi var att alla behöll 

syftet och vad vi verkligen ville få ut av texten, i åtanke. Nackdelen med stödfrågorna skulle 

eventuellt kunna vara att vi missade relevant information då vi hade fokus på det stödfrågorna 

sökte svar på. Därefter valde vi ut meningsenheter som vi ansåg speglade temana på ett tydligt 

sätt. För att minska risken för feltolkning av textmassan valde vi att redovisa 

meningsenheterna på såväl engelska som svenska, vilket vi anser var en styrka i 

analysförfarandet.  Under denna fas beslutade vi att utesluta ett tema då den ansågs ha allt för 

många likheter med en av de andra temarna. Om vi hade valt att inkludera det temat som vi 

valde bort hade möjligvis vårt resultat sett annorlunda ut. Dock anser vi att färre teman och en 

röd tråd är något vi eftersträvat i arbetets gång för att öka tydligheten och minska risken för 

feltolkning för läsaren och för oss själva.   

 

9.2 Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att beskriva mäns erfarenheter och upplevelser av urininkontinens efter en 

radikal prostatektomi. Forskningsresultatet i studien visade att ett vanligt problem var att 

männen upplevde skamkänslor samt försämrad kroppskontroll till följd av urininkontinens. 

Männen uttryckte även en önskan om mer detaljerad och individanpassad information kring 

urininkontinens postoperativt. För att hantera läckage och minska påverkan på det vardagliga 

livet lärde sig männen att utveckla strategier och anpassa sig efter situationen. De kunde 

exempelvis vara att de undvek alkohol- och koffeinkonsumtion samt användning av 

inkontinensskydd. Enligt SAUK- modellen bör personen få vägledning bland annat genom att 
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öka medvetenheten om sin situation vilket kan leda till mänsklig utveckling och mognad. 

Männen bör få hjälp med vilka strategier och hur de kan anpassa sig till vardagen lättare. De 

behöver tips och råd från sjuksköterskor om hur de kan planera sin vardag för att inte hamna i 

obekväma situationer som vi tolkar som en stor oro hos dem. 

 

Svår sjukdom kan medföra ett ifrågasättande av männens självbild. Gustafsson (2004) menar 

med SAUK-modellen att det är viktigt med en bekräftande dialog mellan männen och 

sjuksköterskan för att öka och stärka självkänslan. Genom individualiserad omvårdnad kan 

sjuksköterskan stödja patienten till att stärka sin upplevelse av att vara unik. Målen är att 

stödja patienter i deras förmåga att klara av sin livssituation samt att stärka deras självbild. Att 

vara unik är enligt oss något som man kan vara med sjukdom eller i frånvaro av sjukdom. 

Denna upplevelse grundar sig i människans egen uppfattning om sig själv och dennes 

förhållningssätt till omgivningen. Att sjukdom kan försämra människans tro på sin inre styrka 

och reducera självbilden kan vara ett faktum. I resultatet framkom det att skamkänslor, 

frustation och en oro gällande urininkontinensen var känslor som männen ofta upplevde. 

Detta kan påverka deras självbild negativt och vilket också avspeglas i deras sociala liv. 

Enligt Almås (2002) finns det studier som visar att patienter med urininkontinensproblematik 

blir påverkade i sin självbild och i sitt självförtroende. I resultatet framkom det att männen 

hade en stor vilja att återfå kroppskontrollen då deras sociala liv blev begränsat.  Det framgick 

av resultatet att flera män försökte återgå till sina sportsliga aktiviteter. SAUK-modellen 

bygger på en handlings- och bekräftelseteoretisk struktur med mål att stödja människor i sin 

förmåga att bemästra sin livssituation. Att återgå till tidigare aktiviteter i enighet med SAUK-

modellen är ett steg i att bemästra sin livssituation och en strategi för att klara detta är att ge 

och få bekräftelse i anknytning till dessa handlingar. Sjuksköterskan bör samtala med 

patienten om hur han mår och upplever situationen både före och efter operationen. För att 

patienten inte ska uppleva sämre självbild kan sjuksköterskan hjälpa patienten innan detta 

sker. Genom att visa empati och förståelse kan patienterna känna mer tillit till sjuksköterskan 

och uppleva en känsla av trygghet och förtroende vilket då också kan leda till stärkt självbild 

och självkänsla. För oss som framtida sjuksköterskor är det viktigt att bejaka patientens 

egenförmåga och hitta strategier i att stödja patientens egenvårdsarbete. Genom att i samråd 

med patienten kartlägga dennes styrkor och behov blir vården patientcentrerad vilket möjligen 

kan stärka patientens självbild då denne är delaktig i egenvården. Urininkontinens innebär en 

bristande kontroll över en av kroppens funktioner vilket kan leda till psykiska och sociala 

konsekvenser som står i relation till individens och samhällets reaktioner (Hellström & 
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Lindeberg, 2006). Genom självacceptans menar SAUK-modellen att upplevelsen av kontroll 

förstärks. För att uppnå denna självacceptans menar SAUK-modellen att det krävs omvårdnad 

som är stödjande och bygger på en frihet, öppenhet och sympati i omvårdnadsrelationen 

mellan sjuksköterska och patient. Eide och Eide (2007)  menar att patienter kan uppleva att 

sjuksköterskan inte förstår deras känslor och deras situation, vilket kan resultera i misstro till 

sjuksköterskan. Författarna tolkar detta som ett uttryck för behov av bekräftelse och möjlighet 

att få hjälp. Istället för att kontakta en sjuksköterska valde männen ofta att hantera situationen 

på egen hand. För att motivera patienten till att vända sig till oss som sjuksköterskor i första 

hand krävs en öppen dialog som bygger på ärlighet. Ärlighet kan skapa trygghet vilket kan 

vara orsaken till att patienten vid behov beslutar att vända sig till sjuksköterskan. Det 

framgick i resultatet att flera män erhöll information om urininkontinens men att många ansåg 

att den inte var tillräcklig. Eide och Eide (2007) poängterar att sjuksköterskan ska respektera 

patientens självbestämmanderätt och främja dennes valmöjlighet genom att ge information 

som upplevs tillräcklig. Vidare skriver de att sjuksköterskan bör rådgöra med patienten samt 

respektera dennes åsikter för att patienten ska nå de mål han siktar mot. De visade sig i 

resultatet att de män som fick individanpassad information och utbildning hade en minskad 

frekvens av urininkontinens och en ökad livskvalitet.  

 

En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att ge individanpassad information till 

patienterna då alla uppfattar och tolkar information på olika sätt. Av våra erfarenhter finns det 

både för- och nackdelar med att få infomation. Vissa patienter kan uppleva mer oroskänslor 

om de har kunskap om komplikationer innan en operation medan andra behöver den 

kunskapen för att bearbeta processen före. Av vår analys av resultatet framgick det att 

missvissande och odetaljerad information kunde leda till att männen upplevde sjuksköterskan 

som oärlig. De uttryckte även en önskan om mer precisicerad information. Männen upplever 

en otrygghet och osäkerhet vid urininkontinens vilket Eide och Eide (2007) anses kunna 

förstärkas om sjuksköterskan ger bristande information. Frågor kring sin överlevnad kopplat 

till urininkontinens bidrog till oro hos männen enligt resultatet. Detta kan tolkas som ett 

tecken på bristande kommunikation och även bristande information från sjuksköterskan sida. 

Eide och Eide (2007) menar att god kommunikation är nödvändigt för att sjuksköterskan ska 

kunna tolka de upplevda symtomen. En god dialog mellan sjuksköterska och patient kan bidra 

till en klarhet kring upplevelsen av urininkontinensen och vilken information just denna 

patient är i behov av. Som sjuksköterska bör man synliggöra patientens önskemål och utifrån 
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detta sätta upp rimliga mål tillsammans med patienten. På detta sätt kan patienten känna sig 

mer delaktig i vården och få mer självbestämmande.  

 

Trovärdigheten på studien kan tänkas vara hög då de inkluderade artiklarna inte enbart 

härstammar från Sverige. Detta breda perspektiv ökar överförbarheten på litteraturstudiens 

resultat, då även männens ålder och ursprung var varierade mellan artiklarna. Överförbarhet 

innebär att resultatet går att överföra till andra grupper och situationer och att trovärdigheten 

har samband med överförbarheten. (Lundman & Hällgren- Granheim, 2008). De tre teman 

som framkommit i denna litteraturstudie går att överföra på likartade tillstånd, exempelvis 

urininkontinens orsakat av benign prostatahyperplasi. Denna patientgrupp kan möjligen ha 

liknande upplevelser som männen i litteraturstudien vilket gör att dessa patienter kan vara en 

lämplig grupp att tillämpa överförbarheten på. Möjligheten för att en patient med 

prostatahyperplasi som genomgått en TUR-P med efterföljande läckage, skulle exempelvis 

kunna uppleva skamkänslor och finna strategier för att hantera detta, är relativt hög. En annan 

intressant patientgrupp är kvinnor som drabbats av urininkontinens. Även denna patientgrupp 

är i behov av inkontinensskydd, upplever då kvinnor samma skamkänslor som män kring 

detta? Kan det jämföras med användandet av menstruationsskydd och i så fall borde väl 

kvinnorna uppleva skydden som en naturlig del av deras vardag? Att applicera studien på 

denna patientgrupp och sedan jämföra resultatet med det männen upplevde kring samma 

fenomen, skulle eventuella skillnader och likheter kunna utläsas. En jämförelse könen emellan 

skulle eventuellt kunna öka trovärdigheten på studien då både män och kvinnor är 

inkluderade.  

 

 

10. Slutsats 

Studien visade att ett vanligt problem var att männen upplevde skamkänslor samt förändrad 

kroppskontroll och en påverkad självbild till följd av urininkontinens. För att hantera läckage 

och minska påverkan på det vardagliga livet lärde sig männen att utveckla strategier och 

anpassa sig efter situationen. På grund av att dessa patienter inte alltid sökte professionell 

hjälp ser vi svårigheter för sjuksköterskan att kunna ge stöd till dem. Därför är det viktigt att 

ge mer detaljerad och individanpassad information och stärka självkänslan genom en 

bekräftande dialog sjuksköterska och patienten emellan. 
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11. Förslag till framtida forskning 

Under arbetets gång har det väckts många tankar hos oss. Efter en prostatektomi med 

urininkontinens som komplikation upplever flertalet män begränsningar i livet. Det sociala 

livet samt fysiska aktiviteter har visat sig vara områden som påvisbart drabbats. Då de flesta 

artiklar som studerats har inkluderat både yngre och äldre män ser vi att männens upplevelser 

i dessa studier ofta varit varierande. Ett behov av vidare forskning kring upplevelsen av 

fenomenet på ett mer ålderskategoriserat plan skulle vara önskvärt. Vår uppfattning är att 

yngre män ofta är mer fysiskt aktiva och har ett större socialt nätverk och aktiviteter därtill, än 

vad de äldre männen beskrev. Därmed skulle utfallet i framtida studier kunna bli mer tydligt 

och konkret för sjuksköterskan och valet av omvårdnadsåtgärder. 
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30 

 

 

 

30 
 

9 
 

3 
 

3 

 

(S2) 

Prostatectomy 

 

1024 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

(S3) Urinary 

Incontinence 

(Psychosocial 

factors) 

(MESH) 

 

 

125 

 

125 

 

4 

 

2 

 

2 

 

(S4) Urinary 

Incontinence 

 

 

3324 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 

(S5) Patient 

attitude  

 

 

16393 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 

(S6) Life 

Experience  

 

 

6592 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 

(S7) Prostate 

 

 

360 
 

0 

  

0 
 

0 
 

0 

 

(S2) AND (S3) 

 

 

167 
 

167 
 

32 
 

12 
 

12 

 

(S2) AND  (S5) 

 

 

21 
 

21 
 

5 
 

1 
 

1 

 

(S2) AND (S4) 

AND (S6) 

 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 

 

 

 



 

 

Tabell 2. PubMed 120831-120906.  Peer rewieved, Utgivningsår 2000 -2012 

Sökord  Antal 

Träffar  

Lästa titlar  Lästa 

Abstrakt  

Lästa artiklar  Valda 

Artiklar  

 

(S1) 

Prostatectomy 

 

 

21046 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

(S2) 

Prostatectomy 

(psychology) 

 

 

151 

 

151 

 

19 

 

11 

 

7 

 

(S3) Urinary 

incontinence 

 

 

14295 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

(S4) Prostate 

 

 

68383 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

(S5) Patient 

attitude 

 

 

56341 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

(S6) Patient 

experience 

 

 

0 

 

0 

 

  

0 

 

0 

 

0 

 

(S2) AND (S3) 

 

 

1048 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

(S2) AND   

(S3) AND (S6) 

 

 

7 

 

7 

 

1 

 

0 

 

0 

 

(S2) AND (S3) 

AND (S4) 

 

 

629 

 

629 

 

0 

 

0 

 

0 

 

(S3) AND S4) 

AND (S6) 

 

 

9 

 

9 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilagor 

Bilaga II – Modifierat granskningsmall för kvantitativa studier  
Checklista för kvantitativa artiklar  

- Kvasi-experimentella studier  

A. Syftet med studien?  
…………………………………………………………………………………………………  

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

 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna?  

Ja  Nej   

Är designen lämplig utifrån syftet?  

Ja  Nej   

 

B. Undersökningsgruppen  
Vilka är inklusionskriterierna?  

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

Vilka är exklusionskriterierna?  

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

  

Vilken urvalsmetod användes?  

 Randomiserat urval  

 Obundet slumpmässigt urval  

 Kvoturval  

 Klusterurval  

 Konsekutivt urval  

 Urvalet är ej beskrivet  

 

Är undersökningsgruppen representativ?  

Ja  Nej   

 

Var genomfördes undersökningen?  

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

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen?  

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

 

C. Mätmetoder  

Vilka mätmetoder användes?  

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

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

 

Var reliabiliteten beräknad?  

Ja  Nej   

Var validiteten diskuterad?  

Ja  Nej   

 

 

 

 

 



 

 

D. Analys  
Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna?  

Ja  Nej   

Om nej, vilka skillnader fanns? 

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

Hur stort var bortfallet?  

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

  

Fanns en bortfallsanalys?  

Ja  Nej   

Var den statiska analysen lämplig?  

Ja  Nej   

Om nej, varför inte?  

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

Vilka var huvudresultaten?  

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

………………………………………………………………………………………………….

Erhölls signifikanta skillnader?  

Ja  Nej   

Om ja, vilka variabler?  

………………………………………………………………………………………………….

Vilka slutsatser drar författaren?  

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

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

Instämmer du?  

Ja  Nej   

 

E. Värdering  
Kan resultaten generaliseras till annan population?  

Ja  Nej   

Kan resultaten ha klinisk betydelse?  

Ja  Nej   

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?  

Ja  Nej   

Motivera varför eller varför inte!  

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga III – Modifierat granskningsmall för kvalitativa studier  
Checklista för kvalitativa artiklar *  

A. Syftet med studien?  
…………………………………………………………………………………………………  

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

Vilken kvalitativ metod har använts?  

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

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningarna?  

Ja  Nej   

 

B. Undersökningsgruppen  
Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?  

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.)  

Ja  Nej   

 

Var genomfördes undersökningen?  

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

  

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?  

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

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

 

Vilken urvalsmetod användes?  

Strategiskt urval  

Snöbollsurval  

Teoretiskt urval  

Ej angivet  

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk  

bakgrund).  

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

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

  

Är undersökningsgruppen lämplig?  

Ja  Nej   

 

C. Metod för datainsamling  
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamling skedde)?  

Ja  Nej   

 

Beskriv:  

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

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

 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)?  

Beskriv:  

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

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

* C. Forsberg & Y. Wengström, 2003.  

 

 



 

 

Ange datainsamlingsmetod:  

 ostrukturerade intervjuer  

 halvstrukturerade intervjuer  

 fokusgrupper  

 observationer  

 video/bandinspelning  

 skrivna texter eller teckningar  

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?  

Ja  Nej   

 

D. Dataanalys  
Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  

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

  

Ange om:  

teman är utvecklade som begrepp  

det finns episodiskt presenterade citat  

de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna  

svaren är kodade  

Resultatbeskrivning:  

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

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

  

Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  

Ja  Nej   

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?  

Ja  Nej   

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?  

Ja  Nej   

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?  

Ja  Nej   

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  

Ja  Nej   

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av  

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)?  

Ja  Nej   

 

E. Utvärdering  
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  

Ja  Nej   

Stöder insamlade data forskarens resultat?  

Ja  Nej   

Har resultaten klinisk relevans?  

Ja  Nej   

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  
Ja  Nej   

Finns risk för bias?  

Ja  Nej   



 

 

Vilken slutsats drar författaren?  

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

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

  

Håller du med om slutsatsen?  

Ja  Nej   

 

Om nej, varför inte?  

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

Ska artikeln inkluderas?  

Ja  Nej   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Art 

nr. 

Författare, 

(År) och Land 

Tidsskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Nr.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butler, 

Downe- 

Wamboldt, 

Marsh, Bell & 

Jarvi, (2001) 

Canada. 

 

Urologic 

nursing Vol.21 

Nr 4 

 

Quality of Life 

Post Radical 

Prostatectomy: 

A Male 

Perspective. 

 

Att utforska 

vilken betydelse 

och effekt urin-

inkontinens och 

impotens haft på 

livskvaliteten 

hos män med 

prostatacancer. 

Kvalitativ 

studie där 21 

män genom-

gick en 

prostatektomi 

och deltog i 

semi-

struktuerade 

intervjuer. 

Männen upplevde att de inte var 

förberedda på den emotionellt 

förödande upplevelsen av att 

förlora kontrollen av urinering, att 

lukta urin och vikten av att utföra 

bäckenbottenträning för att återfå 

muskelkontrollen. Deras sociala 

tillvaro var begränsade pga 

urininkontinensen. 

 

 

 

Hög 

Nr.2 Burt, Caelli, 

Moore, & 

Andersson, 

(2005) Canada. 

Journal of 

clinical 

nursing Vol.14  

 

Cancer 

Nursing: 

Radical 

prostatectomy: 

men’s 

experiences 

and 

postoperative 

needs. 

 

Utforska mäns 

upplevelse efter 

prostataektomi 

och undersöka 

om den 

preoperativa 

informationen 

underlättade 

deras 

postoperativa 

tillfrisknande-

period. 

Kvalitativ 

studie där 17 

män 

intervjuades 

högst 12 

månader efter 

de genomgått 

en prostata-

ektomi. 

Reaktionerna varierade mellan 

deltagarna då vissa kände sig 

optimistiska medan andra 

upplevde frustration och 

skamkänslor kring fenomenen och 

upplevde att de inte var 

emotionellt förberedda. En rädsla 

kring inkontinensen, sexuella 

svårigheter och vikten av 

bäckenbottenträning var vanligt 

bland männen. 

 

Hög 

 



 

 

Art 

nr. 

Författare, 

(År) och Land 

Tidsskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Nr.3 Iyigun, Ayhan 

and Tastan. 

(2009) 

Turkey 

Applied 

Nursing 

Research 

Nr.24 

 

Perceptions 

and 

experiences 

after radical 

prostatectomy 

in Turkish 

men: 

a descriptive 

qualitative 

study. 

Fastställa mäns 

upplevelser 

och 

erfarenheter 

efter prostat-

ektomi och 

undersöka 

uppfattningen 

om 

tillfrisknads- 

fasen. 

Kvalitativ 

studie där 15 

män 

intervjuades 

med semi-

strukturerade 

Intervjuer.  

Urininkontinens upplevdes 

som värsta som kunde drabba 

dem. Flertalet av deltagarna 

anpassade sina liv efter 

omständigheterna så som att 

undvika sociala aktiviteter.   

Hög 

Nr.4 

 

 

 

 

 

 

Milne, Spiers,  

& Moore. 

(2009) Canada. 

 

 

 

 

International 

Journal of 

Nursing 

Studies Nr.45 
 

Men were 

surprised by 

the severity of 

symptoms they 

experienced 

after 

laparoscopic 

radical. 

prostatectomy 

Att undersöka 

erfarenheter 

hos män efter 

laparoskopisk 

radiakal 

prostatektomi. 

 

Kvalitativ 

metod där 19 

män deltog i 

studien. 

fokusgrupp-

intervjuer 

gjordes. 

Männen ansåg att det var 

viktigt att bli informerade kring 

sitt tillstånd och behandling för 

att kunna känna kontroll över 

situationen. Männen uppgav att 

de besvärades av urin-

inkontinensen på flera sätt. 

Medel 

 



 

 

Art 

nr. 

Författare, 

(År) och Land 

Tidsskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Nr.5 McGlynn, Al-

Saffar, Begg, 

Gurun, 

Holiins, 

McPhee, 

Meddings and 

Tindall 

(2004) 

Scotland. 

 

 

 

 

Urologic 

nursing Vol. 

24 Nr. 6. 

 

Management 

of Urinary-

incontinece 

following 

radical 

prostatectomy. 

 

 

 

 

Undersöka 

effekten av en 

mer individ-

anpassad 

information 

preoperativt 

och 

på så sätt 

minska 

förekomsten 

av urin-

inkontinens 

postoperativt.  

Kvantitativ 

studie där 

106 män 

intervjuades 

och fyllde i 

frågeformulär 

före/ efter en  

kontakt med 

en urologi-

sjuksköterska 

etablerats.  

 

Männen upplevde att 

urologisjuksköterskan hade en 

viktig betydelse för dem både 

före och efter operationen. 

Individuell utbildning given av 

sjuksköterskan ökade graden 

av livskvalitet kopplad till 

postoperativ urininkontinens. 

 

 

 

 

Medel 

Nr.6 Nahon, Dorey, 

Waddington 

and Adams 

(2009) 

Australia and 

UK. 

 

Urologic 

nursing Vol.29 

Nr.3 

 

Perceptions of 

embarrassment 

for men with 

and without 

urinary 

incontinence. 

Ta reda på 

mäns 

upplevelser av 

urin-

inkontienes 

och jämföra 

mellan män 

som inte har 

eller har 

personliga 

erfarenheter.   

Männen fick 

se på foton på 

urinläckage. 

Tankar och 

reaktioner 

kring detta 

undersöktes 

senare i 

intervjuer.  

Män som hade haft personliga 

erfarenheter av urininkontinens 

kände mindre skam  än de män 

som inte hade personliga 

erfarenheter. De män som 

upplevt urininkontinens hade 

skapat en bemästringsstategi 

över tid. 

Hög 

 

 

 

 



 

 

Art 

nr. 

Författare, 

(År) och Land 

Tidsskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Nr.7 O’Connell, 

Baker & 

Munro (2007) 

Australia. 

 

 

 

 

 

 

 

Contemporary 

Nurse Vol.24 

 

The nature and 

impact of 

incontinence in 

men who have 

undergone 

prostate 

surgery and 

implications 

for nursing 

practice. 

 

Öka 

kunskapen och 

förståelsen 

kring 

erfarenheter 

vid urin-

inkontinens 

hos män som 

genomgått en 

prostatektomi. 

Kvalitativ 

studie där 

212 män 

svarade på 

frågor kring 

erfarenheter 

och upp-

levelser kring 

urin-

inkontinens. 

Männen förklarade att de inte 

alltid sökt hjälp eller råd för sin 

urininkontinens. Frustration, 

ångest och skamkänslor var 

upplevelser som männen 

kopplade till sin urin-

inkontinens. 

Hög 

Nr.8 

 

 

 

 

 

 

O´Shaughnessy 

& Laws. 

(2009/2010) 

Australia. 

 

Contemporary 

nurse Vol. 34  

 

Australian 

men’s long  

term 

experiences 

following 

prostatectomy: 

A qualitative 

descriptive 

study. 

Beskriva mäns 

tillfrisknande 

efter en 

prostatektomi 

och vilken 

effekt 

kvarstående 

komplika-

tioner 

postoperativt 

haft på dessa 

män. 

 Kvalitativ 

studie där 11 

män deltog. 

Individuella 

intervjuer 

genomfördes 

med 3 av 

männen och 

resterande 

medverkade i 

fokusgruppin

tervjuer. 

En känsla av förlorad 

kroppskontroll var något som 

flera av männen identifierade 

med urininkontinens. 

Fritidsaktiviteter undveks pga.  

urininkontinenesen. 

Hög 

 

 



 

 

Art 

nr. 

Författare, 

(År) och Land 

Tidsskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Nr.9 Palmer, 

Fogerty, 

Somerfield and 

Powel (2003) 

USA. 

 

 

Oncology 

Nursing 

Forum 

Vol.30 Nr.2 

 

Incontinence 

after 

prostatectomy: 

coping with 

incontinence 

after prostate 

cancer surgery.  

 

Beskriva mäns 

hantering av 

urin-

inkontinens 

efter prostata-

ektomi och 

identifiera 

mäns upp-

fattning av 

erhållen 

preoperativ 

information.   

Kvantitativ 

metod där 

130 st män 

från USA 

medverkade. 

Brev med 

flerval/öppna 

frågor, 

skickades. 

Upplevelser av stresskontinens  

så som lyft och nysningar var 

några orsaker till urinläckage. 

Vardagliga-, sociala-, 

emotionella- och psykiska 

problem uppkom efter 

operationen pga. 

urininkontinenes.   

Hög 

Nr.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walsh, 

Hegarty (2010) 

Ireland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

European 

Journal Of 

Oncology 

Nursing Vol. 

14. 

 

Men’s 

experiences of 

radical 

prostatectomy 

as treatment 

for prostate 

cancer. 

Att få en 

uppfattning av 

män med 

prostatacancers 

resa från 

diagnos-

besked till 

operation och 

dess post-

operativa 

komp-

likationer. 

 

En kvalitativ 

studie med 

deskriptiv 

design där 8 

män som 

genomgått en 

prostata-

ektomi 

intervjuades. 

Männen beskrev ”avgörande 

stunder” i sin resa mot 

tillfrisknande. Majoriteten av 

oron hos männen kretsade 

kring överlevnad, urin-

inkontinens och erektil 

dysfunktion då dessa kan 

kvarstå i upp till 15 år. 

Hög 

 

 

 



 

 

 

 

Art 

nr. 

Författare, 

(År) och Land 

Tidsskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Nr.11 Weber, 

Roberts, 

Chumbler, 

Mills and 

Algood.  

(2007) USA. 

Urologic 

Nursing 

Vol.27 Nr.6. 

 

Urinary, 

sexual, and 

bowel 

dysfunction 

and bother 

after 

radical 

prostatectomy. 

Att fastställa 

samband 

mellan 

sexuella-, urin- 

och tarm-

komplikationer 

efter en 

prostatektomi 

och att 

fastställa vilka 

besvär som 

påverkar män 

mest.  

Kvantitativ 

studie där 72 

män fick 

gradera sina 

upplevelser 

av besvären 

på skattnings-

skalor. 

Urinkomplikationer var de 

besvär männen upplevde som 

mest bekymrande. Urin-och 

tarmbesvär hade ett samband. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


