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SAMMANFATTNING 
	  

Bakgrund: Vid prostatacancer uppstår det en tumör i prostatakörteln. Sjukdomen är den 
vanligaste cancerformen bland män över 50 år och drabbar årligen ca 10 000 män i Sverige. 
Risken ökar med ärftlighet och stigande åldern. Om tumören inte spridit sig opereras 
prostatakörteln bort genom prostatektomi. De mest förekommande resttillstånden efter 
prostatektomi är erektil dysfunktion och urininkontinens.  
Syfte: Att beskriva hur män som genomgått prostatektomi påverkas i sitt dagliga liv med 
fokus på sexualitet och samlevnad. 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie som är baserad på åtta kvalitativa vetenskapliga artiklar. 
Materialet analyserades utifrån en manifest kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: I studien framkom två kategorier och sex underkategorier. Kategori: Tankar och 
erfarenheter i det dagliga livet. Underkategori: Förlust av manlighet, emotionella erfarenheter, 
förändrat sexualliv, relationer till partner. Kategori: Möten i vardagen. Underkategori: Brist 
på information och stöd, sociala relationer 
Slutsatser: Erektil dysfunktion och urininkontinens påverkar männens sexualliv, manlighet, 
självbild och relationer. Bristen på information och bristande intresse från vårdpersonalen 
framkommer tydligt. Män har svårt att prata om sexuella besvär, men söker sig gärna till 
andra män för att få information och dela erfarenheter.
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BAKGRUND 
 
Cancers uppkomst  
Cancer uppkommer genom mutationer i viktiga gener som leder till ohämmad celldelning 
(Adami, 2006). När en cell drabbas av mutation kan cellen vanligtvis själv reparera denna 
DNA-förändring, men om detta inte lyckas kommer cellen att begå ”självmord” (apoptos). 
Vid cancer ser man ofta att apoptosprogrammet har satts ur spel på grund av mutationer i 
programmets gener (ibid.). Celler som genomgått mutation och som saknar förmågan att 
reparera denna DNA-förändring eller genomgå apoptos, kommer i fortsättningen att ha en 
förändrad arvmassa.  Det leder till att celler ansamlas och bildar en klump, vilket så 
småningom utvecklas till en tumör (Ericsson & Ericsson, 2013). 
 
Etiologi 
I de flesta länder i västvärlden är prostatacancer numera den vanligaste cancerformen hos män 
(Ous, 2003). I Sverige får cirka 10 000 män årligen diagnosen prostatacancer och majoriteten 
av männen är äldre än 70 år (Adami, 2006). Trots att prostatacancer är lika förekommande 
som bröstcancer hos kvinnor, har sjukdomen fått avsevärt mindre uppmärksamhet.  
 
Prostatakörteln omger urinröret och dess funktion är att producera transportvätska för 
spermierna. Vid prostatacancer bildas det en elakartad tumör i prostatakörteln. De vanligaste 
orsakerna till prostatacancer är ålder, levnadsvanor, kostvanor samt den största riskfaktorn 
arv. Risken ökar med stigande ålder och sjukdomen är extremt ovanligt bland män under 50 
år (Ous, 2003). Har fadern eller brodern haft prostatacancer ökar risken kraftig för att man 
själv ska få sjukdomen (Ericsson & Ericsson, 2013). 
 
Symtom, diagnos och behandling 
Tumören växer långsamt och oftast perifert i körteln, det tar därför lång tid innan det ger 
symtom. De vanligaste symtomen är problem med vattenkastning i form av svag urinstråle, 
svårigheter att komma igång med vattenkastning och behov av nattlig vattenkastning 
(Ericsson & Ericsson, 2013). Patienten kan ofta sakna tydliga symtom. Vid framskriden 
sjukdom är det vanligt med uttalad trötthet och ryggbesvär (Adami, 2006). 
 
Analys av prostataspecifik antigen som förkortas PSA, innebär en analys av ett äggviteämne. 
PSA bildas i prostatans körtelceller och finns i hög koncentration i sädesvätskan. Först under 
slutet av 1980-talet i samband med att PSA-testet utvecklades	  kunde prostatacancer upptäckas 
tidigt (Adami, 2006). PSA finns normalt också i blodet. (ibid). 
En diagnostisk utredning består bland annat av rektalpalpation det vill säga undersökning av 
prostatakörteln via ändtarmen och PSA-blodprov, där ett högt värde innebär en ökad risk för 
förekomst av cancer. Värdet kan vara förhöjt även vid godartad prostataförstoring. Diagnosen 
fastställs slutligen genom prostatabiopsi (Adami, 2006).   
 
Det finns olika behandlingar för prostatacancer. Behandlingsformerna är beroende av 
patientens ålder och tumörens utveckling. De olika behandlingsformerna är kirurgisk 
behandling det vill säga prostatektomi, hormonbehandling, strålbehandling och brakyterapi 
där små radioaktiva frön förs in i prostatakörteln (Ericsson & Ericsson, 2013). 
 
Prostatektomi 
Prostatektomi är en operation där hela prostatakörteln inklusive sädesblåsorna avlägsnas. 
Operationstekniken utvecklades under 1980- och 90- talet. I Sverige utförs årligen över 2000 
prostatektomier (Adami, 2006). Ingreppet innebär en stor risk för erektil dysfunktion, vilket 
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innebär en oförmåga för mannen att genomföra penetrativt samlag. Erektil dysfunktion 
orsakas av att nervtrådar som passerar igenom prostatakörteln skadas i samband med 
operationen. Nervtrådarna hjälper penis svällkroppar att reagera på stimuli (Nystrand, 2014). 
Av de potenta män som genomgår prostatektomi kommer 70-80% att drabbas av erektil 
dysfunktion, trots att man i vissa fall lyckas skona nerverna (Hulter, 2014 & Ous, 2003). Det 
är även vanligt med urininkontinens efter ingreppet men det förekommer sällan ett allvarligt 
urinläckage, det vill säga ständigt droppande urin, en längre tid efter operationen (Ous, 2003). 
I samband med operationen tas den inre slutarmuskeln i urinröret bort. Därför är patienten 
helt beroende av den yttre muskeln för att undvika urinläckage. Ca 40 % av patienterna som 
genomgått prostatektomi kan få ett lindrigt urinläckage, speciellt vid ansträngning och ca 20 
% av samtliga patienter kan behöva inkontinensskydd. Vid långvariga och allvarliga 
urinläckage kan patienten få en konstgjord slutarmuskel av silikon som opereras runt urinröret 
(Adami, 2006). 
	  
Urininkontinens 
Urininkontinens hos män som har genomgått prostatektomi upplevs som om att förlora 
kontrollen över sitt liv, vilket resulterar i negativ inverkan på manligheten. (O'Shaughnessy & 
Laws, 2009; Waller & Pattison, 2013). Män som lider av urininkontinens upplever det som 
socialt icke acceptabelt (O'Shaughnessy & Laws, 2009). Att en vuxen man inte kan 
kontrollera sina kroppsfunktioner anses som ett onormalt tillstånd. Urininkontinens påverkar 
ofta den intima relationen. På grund av rädsla för inkontinens kan den drabbade mannen välja 
att sova i en egen säng och att inte berätta om sin inkontinens för sin partner på grund av 
stolthet. Urininkontinensen får många att känna skam och förtvivlan. Rädslan för 
urininkontinens upplevs psykiskt påfrestande. Det gör att den drabbade undviker vissa 
situationer eller avstår från att dricka alkohol. Urininkontinensen orsakar stor oro hos vissa 
män samt påverkar självkänslan negativt. Det gör att de ifrågasätter valet av behandling 
(ibid.).  
 
Erektil dysfunktion 
Att förlora sin potens kan för många män vara ett hårt slag. Enligt O'Shaughnessy och Laws 
(2009) upplever patienterna rädsla efter operationen på grund av biverkningar. Beslutet att 
genomgå prostatektomi kan kännas mycket svårt på grund av rädslan för erektil dysfunktion 
särskilt för yngre män, men att bli av med cancern är viktigare (ibid; Anderson, Marshall-
Lucette & Webb, 2013). Efter operationen tänker männen på de tidigare sexuella minnena och 
upplevde frustration över den erektila dysfunktionen. 
 
Enligt Ko, Denger, Hack och Schroder (2010) bildas ärrvävnad till följd av prostatektomi 
vilket medför en minskning av penislängden. Av de män som genomgår prostatektomi 
drabbas ca 70 % av penislängdförkortning som en följd av ingreppet (ibid.). Många män 
tycker att penislängdförkortningen inte hade någon betydelse, då de inte kan få erektion. Både 
patient och partner beskriver den negativa påverkan på makarnas tillfredsställelse som större 
till följd av erektil dysfunktion än penislängdförkortningen (ibid.).  
 
 De drabbade männen söker sig till andra män som har tidigare genomgått prostatektomi för 
att få information och stöd (Ko et al., 2010; O'Shaughnessy & Laws., 2009). Männen 
använder metaforer i samtal om sin sexualitet, “get a few in the bank” (ibid). Detta antyder att 
erektil dysfunktion är något som män helst inte vill prata om (O'Shaughnessy & Laws., 2009; 
Oliffe, Ogrodniczuk, Bottorff, Hilop & Halpin, 2009; Anderson, Marshall-Lucette & Webb, 
2013).   
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Sexualitetens betydelse samband med allvarliga sjukdomar 
Sexualiteten definieras såsom roller, intimitet, njutning, erotik och reproduktion (Hulter, 
2004). Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillhör sexualiteten ett av människans 
grundläggande behov (Heberlein, 2004). Alla människor oavsett kön, sexuell läggning, unga 
såväl som gamla har en sexualitet och därmed en sexuell längtan (ibid.). Patienter upplever att 
det finns en brist på samtal om oron för sexuella problem, och vårdpersonal känner sig ofta 
obekväma med ämnet. Många patienter vill veta vilka konsekvenser deras sjukdom, 
behandling och medicinering ger, men de pratar inte gärna om sina sexuella problem (Hulter, 
2004).    
 
Allvarliga sexuella problem förekommer i förhållanden där en partner har drabbats av cancer 
eller progressiva kroniska sjukdomar, såsom Parkinson och MS (Verschuren, Zhdanova, 
Geertzen, Enzlin, Dijkstra & Dekker, 2013). Förändringar i parets sexliv på grund av en 
kronisk sjukdom eller ett funktionshinder leder ofta till ändrade roller för partnerna. Den 
friska partnern får ofta ta hand om den sjuka, vilket gör att hon eller han känner sig mer som 
en vårdgivare än en romantisk eller erotisk partner. En del som är partner till de drabbade 
tycker att det hade varit nyttigt för dem om vårdpersonal hade tagit upp ämnet sex. Att ha 
samlag är ett sätt för att skapa närhet och välbefinnande. I samband med en svår sjukdom 
såsom cancer kan oron om vad partnern tycker skapa ett hinder för ett gott sexliv. Därför är 
det viktigt att hjälpa patienten att återuppta sexlivet, eftersom det är en viktig del av 
rehabiliteringen (Hedefalk, 2014).  
 
Sjuksköterskans professionella hållning 
 Att ge stöd och visa empati samt att informera patienten är en viktig del av den preoperativa 
fasen, vilket förbereder patienten inför eventuella postoperativa biverkningar (Waller & 
Pattison, 2013; O'Shaughnessy & Laws, 2009; Ko et al., 2010). Allmänsjuksköterskor arbetar 
inom flera vårdinrättningar såsom äldrevård, hemsjukvård samt vårdcentral och därmed 
kommer i kontakt med patienter som genomgått prostatektomi. Sjuksköterskor arbetar i nära 
kontakt med patienter och deras anhöriga och kommer därför närmare människors intima 
besvär (Hulter, 2004). Sjuksköterskan förväntas kunna möta människor i alla åldrar som lider 
eller har drabbats av motgångar (ibid.). Därför ställs det krav på sjuksköterskor att ha kunskap 
om sexuell problematik för att på så sätt kunna känna igen patienters behov och ge råd. Män 
är generellt ovilliga att prata om sitt sexualliv med läkare speciellt om det är en kvinnlig 
läkare (Anderson et al., 2013). Författarna till litteraturstudien har valt att skriva om livet efter 
prostatektomi eftersom denna sorts cancersjukdom är den vanligaste formen av cancer bland 
män. Flertalet sjuksköterskor möter män som genomgått prostatektomi och bör därför öka 
sina kunskaper och sin förståelse inom detta område. 
 
TEORETISK REFERENSRAM 
Studien är baserad på ett vårdvetenskapligt perspektiv med livsvärldsfokus, som inriktas på 
männens upplevelser av genomgången prostatektomi. Målet med vårdande är att uppnå hälsa 
hos patienten. Hälsa är ett subjektivt begrepp där patienter med sjukdom kan uppleva hälsa 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdandets främsta uppgift är att ge stöd till och stärka 
patienters hälsoprocesser (ibid.).  
 
Hälsa betyder att “må bra” och orka genomföra det var och en tycker är betydelsefull i livet. 
Hälsa och välbefinnande är sammanflätade med varandra. Det vill säga att hälsa är en allmän 
upplevelse av välbefinnande. Att kunna genomföra värdefulla aktiviteter trots en allvarlig 
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sjukdom stärker upplevelsen av hälsa och därmed känner personen välbefinnande (Dahlberg 
& Segesten, 2010).  
 
Livsvärld 
Livsvärlden är människans unika och privata värld som även delas med andra (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Det är genom livsvärlden människor förstår sig själva, andra och allt som 
sker i världen (ibid.). Teorin om patientens livsvärld är en hörnsten i vårdvetenskapen. Utan 
teoretisk grund om patientens livsvärld kan inte vårdaren främja de processer som behövs för 
att uppnå hälsa, eftersom det är via livsvärlden vårdaren förstår hur hälsa och lidande erfars av 
patienten (ibid). Livsvärldens tillämpningar för sjuksköterskan är att patienten är expert på sin 
egen sjukdom. Det vill säga, för män som genomgått prostatektomi ska patientens egen 
berättelse vara i fokus och utgöra en grundbult för den fortsatta vården. 
 
Levd kropp 
Inom vårdvetenskapen ses kroppen som ett subjekt istället för ett objekt. Kroppen blir ett 
subjekt eftersom den bär på minnen, känslor och erfarenheter (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Det är genom kroppen människor förstår sig själva och har tillgång till världen skriver 
författarna. Människan har inte en kropp såsom en ägodel, utan varje individ är sin kropp. 
Därför är kroppen en viktig aspekt av livet och således ett subjekt och inte ett objekt (ibid.). 
Detta visar sig tydligt i samband med sjukdom, då en sjuklig förändring i en kroppsdel 
påverkar hela kroppen och medför begränsningar i livet.  
 
Lidande 
Vårdlidande uppstår när vården inte kan erbjuda ett gott vårdande som stärker patientens 
hälsoprocesser. Lidandet kan uppstå när patienten lämnas ensam med sina bekymmer, frågor 
och sin oro, särskild vid en svår sjukdom som cancer (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Vårdlidande betraktas som ett onödigt lidande som ska undvikas. Vårdlidande uppkommer 
ofta på grund av att vårdpersonal saknar reflektion eller inte har tillräcklig med kunskap, 
vilket resulterar i omedvetet handlande (ibid.). 
 
Delaktighet 
Patienter inom sjukvården upplevs ofta som att de lämnar över sin kropp till vårdaren, vilket 
kan medföra känslor av obehag såsom hjälplöshet och rädsla över att inte veta vad som väntar 
(Almerud-Österberg, 2014) Att vara delaktig som patient förutsätter ett aktivt val att just vara 
delaktig, men det innebär även en vårdare som tar hänsyn till patientens livsvärld och levda 
kropp samt upplåter sin tid (ibid.).  
	  

PROBLEMFORMULERING 
Män som genomgår prostatektomi på grund av prostatacancer har redan drabbats av en 
livskris till följd av cancern. Cancern förändrar deras livsvärld och hotar existensen.  
Följderna av prostatektomi medför ett lidande orsakat av bland annat urininkontinens och 
erektil dysfunktion, dessa biverkningar förvärrar den redan förändrade livssituationen på 
grund av inverkan på sexualitet och självbild. Männen upplever i stor utsträckning en 
oförmåga att erhålla erektion. Förmågan att få erektion är förknippat med manligheten. Den 
levda kroppen påverkas av operationens resttilstånd och därmed förändras livskvaliteten på 
grund av förändrad självbild och intimitetsproblem i parförhållande.  
 
Tidigare studier har visat att patienter som har genomgått prostatektomi upplever brist på 
information och stöd samt delaktighet. Tidigare studier har även visat att det är svårt för män 
som genomgått prostatektomi att prata om sex, både med sjukvårdspersonal och med 
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anhöriga. Om inte män som genomgått prostatektomi får sina behov av information och stöd 
tillgodosedda finns det risk att sjuksköterskor inte upptäcker dessa behov, vilket kan medföra 
negativa följder för omvårdnaden och risk att männen upplever ett vårdlidande. Tidigare 
studier visar även på att deltagarna söker information och stöd på annat håll än hos 
sjukvården. Män vill inte visa sin sårbarhet och ännu mindre när det gäller sex som är 
förknippat med manlighet. Därför är det angeläget att studera männens upplevelse av 
prostatektomi och hur det påverkar deras dagliga liv med fokus på sexualitet och samlevnad.  
 
SYFTE 
Syftet var att beskriva hur män som genomgått prostatektomi påverkas i sitt dagliga liv med 
fokus på sexualitet och samlevnad. 
 
METOD 
Studien har en kvalitativ design. Studien presenteras som en litteraturstudie som belyser mäns 
upplevelser efter genomgången prostatektomi. Då studiens syfte var att belysa upplevelser, 
anser (Friberg, 2012; Forsberg & Wengström, 2013) att en kvalitativ ansats är bäst lämpad. 
Ansatsen inriktas på att bilda och tolka mening och förståelse i individens subjektiva 
upplevelser av världen runt omkring (Forsberg & Wengström, 2013).  
 
Förförståelse 
Förförståelse är en tyst kunskap som varken syns eller hörs och som alla människor innehar. 
Det är en kunskap som påverkar våra beslut. Förförståelse fås via personliga erfarenheter 
under livets gång, såsom yrkeserfarenheter och studier (Dahlberg, 1997) 
 
Datainsamling  
I denna studie används databaserna Cinahl och PubMed. Valen av databaser svarar till syftet 
då Cinahl och PubMed publicerar artiklar som berör medicin och omvårdnad (Willman, Stoltz 
& Bahtsevani. 2011). Sökorden söktes fram via Svenska Mesh för sökningar via PubMed och 
Cinahl Headings för sökningar på Cinahl, detta för att säkerställa att korrekt sökord användes 
(ibid.). För att svara mot studiens syfte användes följande sökord: “Prostatectomy”, 
“Impotence”, “Prostatic neoplasm”, “Urinary incontinence”, “Interviews”, “Qualitative 
studies”, “Self concept”,“Interview as topic” och “Grief” (bilaga 1). Tidskrifterna som de 
valda artiklarna publicerades i kontrollerades i Ulrichweb för att säkerställa att tidsskriften var 
vetenskaplig. Artiklarnas titel lästes. Svarade titeln mot studiens syfte genomfördes en mer 
utförlig läsning av sammanfattning och metod i artikeln. Bedömdes sammanfattningen 
relevant för studiens syfte lästes hela artikeln och sedan togs de artiklar med som bäst svarade 
mot studiens syfte. En av artiklarna hade ”mixed-method design” där används enbart den 
kvalitativa delen. 
 
Urval och urvalsförfarande 
Studien innefattade åtta artiklar. Artiklarna söktes på databaserna Cinahl och PubMed.  
Inklusionskriterierna var följande: artiklarna skulle vara kvalitativa, publicerade mellan 2007-
2015, engelskspråkiga, internationella, vetenskapliga, intervjustudie samt “Peer Review” det 
vill säga sakkunnigt granskat (Willman et al., 2011). Exklusionskriterierna för studien var 
artiklar som bedömdes ha låg kvalité, det vill säga under 60 % efter kvalitetsgranskning. 
Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis granskningsprotokoll (2011), (bilaga 2). Protokollet 
bestod av 14 frågor som gav ett poäng per jakande svar, poängen räknades samman till en 
procentsats. Kvalitetsgränserna för artiklarna var följande: 0-59% låg kvalité, 60-79% medel 
kvalité samt 80-100% hög kvalité. Avsikten med kvalitetsgranskningen var att sortera bort de 
artiklar som inte presenterade syftet, urvalet, metoden och den etiska aspekten på ett 
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tillfredställande sätt. Det är även ett tillfälle för författarna att ta ställning till om artiklarna 
passar till studiens syfte (Friberg, 2012). Av de artiklar som kvalitetsgranskades höll alla 
medel eller hög kvalité, varvid inga blev bortsorterade. 

Dataanalys 
Resultatet i artiklarna analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys, vilket kan göras 
antingen genom en manifest eller latent analys av textinnehållet (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012). Att i ett textstycke kunna hitta det synliga och textnära, det vill säga det 
som texten säger innebär manifest innehåll som sedan beskrivs i nivåer i form av kategorier. 
Däremot det latenta innehållet handlar om tolkning av texten, där textens bakomliggande 
budskap tolkas, vilket beskrivs senare i nivåer i form av tema (ibid.). Resultatet i denna 
litteraturstudie tog fram med en manifest innehållsanalys.  
 
Analysen går ut på att bryta ner en helhet till mindre delar för att sedan utifrån delarna skapa 
en ny helhet. Analysen inleddes med att hela artiklar lästes med fokus på resultatdelen var för 
sig flera gånger för att få en helhet av innehållen. Utifrån det som står i texten (inga 
tolkningar) och med fokus på uppsatsens syfte valdes först från artiklarna lagom stora 
meningsenheter, vilket är ett meningsbärande stycke av texten som kan bestå av meningar 
eller ord (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). De valda meningsbärande enheterna 
kondenseras, vilket innebär att texten gjordes kortare och därmed mer lätthanterlig, samtidigt 
som det viktiga och betydelsefulla i innehållet blir kvar. I nästa fas togs det oväsentliga bort 
och innehållet kodades för att i nästa steg kunna föras till lämplig underkategori. Sista steget i 
analysförfarandet var att bilda kategorier av underkategorierna för att på så sätt presentera en 
ny helhet. 
 
För att öka resultatets trovärdighet användes av en trianguleringsmetod (Pihammar, 2012). 
Först analyserade författarna materialet var för sig och jämfördes sedan för att undersöka om 
resultaten pekar mot samma håll. En noggrann redovisning av analysarbetet presenteras, 
vilket stärker resultatets trovärdighet enligt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
 
Tabell 1. Exempel på analys  
Meningsenhet kondensering Kod underkategori kategori 
 Being a man means 
that sexually you 
must be active…..  
Erectile function is 
a symbol of 
maleness.. 
 I’m going in a 
whole man and not 
coming out a whole 
man..  

Manlighet är att 
vara sexuell aktiv 

Förändrad självbild Förlust av 
manlighet 

Tankar och 
erfarenheter i det 
vardagliga livet  

I was chocked, I 
didn’t expected this 
at all…  
They didn’t tell me 
I would have 
incontinence.. 
When I woke up the 
first day I didn’t 
know what the hell 
was hanging out of 
me..  

Visste ingenting om 
vad som händer 
efter operationen 

Ovisshet Brist på information 
och stöd 

Möten i vardagen 
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Forskningsetiska aspekter 
En pålitlig studie utmärker sig genom att uppvisa god etik (Larsson, 1994). Det största 
misstaget en forskare kan göra är att fuska med vad han/hon uppfattar som sant, vilket ger en 
falsk redovisning av resultatet (ibid.). Artiklarna lästes därför noggrant igenom, översattes 
med hjälp av ett engelsk-svensk lexikon och sedan jämfördes författarnas resultat av 
översättningen. Genom att vara uppriktiga och använda sig av det resultatet man kom fram till 
och inget annat uppnåddes en god etik i den aktuella studien. Det framstod tydligt i artiklarna 
att deltagarna hade blivit informerade muntligt och skriftligt om sitt samtycke och studiens 
syfte, på det sättet togs också hänsyn till Helsingforsdeklarationen (2008). 
 
RESULTAT 
Efter att en kvalitativ innehållsanalys gjorts av de åtta artiklarna kunde två kategorier och sex 
underkategorier upptäckas. Dessa beskriver mäns upplevelser och erfarenheter i det 
vardagliga livet efter att ha genomgått prostatektomi med fokus på sexualitet och samlevnad.  
 
Tabell 2. Kategorierna samt underkategorierna 
 
Kategori Underkategori 

Tankar och erfarenheter 
i det vardagliga livet 

• Förlust av manlighet. 
• Emotionella erfarenheter. 
• Förändrat sexualliv. 
• Relationer till partner.  

Möten i vardagen • Brist på information och stöd 
• Sociala relationer   

 
Tankar och erfarenheter i det vardagliga livet.  

Förlust av manlighet 
Sexualitet var en viktig källa till kraft hos män. Erektionen var en symbol för manlighet och 
sågs som en viktig komponent till den sexuella tillfredställelsen (Iyigun, Ayhan & Tastan, 
2011). Männen i studierna definierade manlighet som att kunna försörja, ha kontroll över 
kroppen, fysisk och psykisk styrka, självständighet samt förmåga att ha penetrativt sex 
(Malinski, Rivera, Connor, Lopez & Litwin, 2008; Walsh & Hegarty, 2010). Att inte kunna 
kontrollera urinavgången tydde enligt studien (Malinski et al., 2008; Iyigun et al., 2011) på 
bristande självkontroll, således påverkan på manligheten. Förmågan att kunna få erektion och 
ha penetrativt sex var förknippat med mannens existens, identitet och manlighet (Klaeson, 
Sandell & Berterö, 2012; Appleton et al., 2015; Walsh & Hegarty, 2010). 

Emotionella erfarenheter 
Erektil dysfunktion var den största källan till oro hos männen. De såg sex som en viktig del av 
livet och förlusten av den sexuella funktionen ansågs nedvärderande (Iyigun et al.,2009; 
Milne et al., 2008). Förmågan att ha sex var kopplad till männens självkänsla. Männen blev 
rädda för att bli lämnade av sina partner på grund av erektil dysfunktion. De upplevde också 
skuld och skam dels för att inte längre kunna tillfredsställa sin partner som de gjorde tidigare 
och dels för urininkontinensen (de Morales Lopes et al., 2012; Klaeson et al., 2012). Erektil 
dysfunktion och urininkontinens uttrycktes som en stark emotionell upplevelse av maktlöshet 
(de Morales Lopes et al., 2012).  
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Förändrat sexualliv 
Erektil dysfunktion upplevdes som ett problem för de flesta män i studierna. Viljan att ha 
penetrativt sex var fortfarande stark efter operationen. Männen ansåg också att sex är viktigt i 
ett förhållande. (Milne et al., 2008; Iyigun et al, 2009; Klaeson et al., 2012; Walsh & Hegarty, 
2010; Wittman et al., 2014).  
 
Glädjen och njutningen i samband med intimitet försvann när sexuella aktiviteter minskade 
(Klaeson et al., 2012). Innan operationen var sex ett sätt för männen att uppnå intimitet.  För 
en del av männen var sex det enda sättet att få närhet. Medan andra män hittade på andra sätt 
att komma nära sin partner och njuta, exempelvis genom avkoppling och uppmärksamhet. 
Genom att tillbringa mer tid med sin partner och visa intresse för varandra fann männen 
återigen en källa till närhet (ibid.). Männen hoppades på återupptagande eller förbättring av 
sexuella aktiviteter med tiden. Samtidigt använde de hjälpmedel eller medicin för att förbättra 
sina sexuella aktiviteter (Milne et al., 2008; Iyigun et al., 2011; Walsh & Hegarty, 2010). Att 
vara blöt och lukta urin ledde till en känsla av bristande kontroll över kroppen. Detta 
medförde att männen fick avbryta intimiteten eller att de försökte undvika sex på grund av 
rädslan för att urininkontinensen skulle störa partnern (Iyigun et al., 2011; de Morales Lopes 
et al., 2012).  

Relationer till partner 
De män som under behandlingen mot prostatacancern levde tillsammans med en partner 
upplevde stödet och bemötandet som viktigt för deras välmående (Maliski et al., 2008; Iyigun 
et al., 2011). Enligt Appleton et al. (2015) påverkade ett ömsesidigt stöd i en partnerrelation 
hur männen hanterade behandlingstiden. Patienter som levde med en partner upplevde att 
relationen stärktes och fördjupades under behandlingens gång (Maliski et al., 2008; Appleton 
et al. 2015). Likväl fanns det relationer som försämrades, då upplevde männen att relationen 
redan var dålig innan behandlingen började (Wittman et al., 2014). Enligt Iyigun et al (2011) 
hjälpte en öppen dialog mellan partner gällande resttillstånden efter prostatektomi till att 
upprätthålla acceptans och förståelse i förhållandet.  
	  
Möten i vardagen 

Brist på information och stöd 
Nästan alla män i studierna uttryckte någon from av brist på information gällande 
urininkontinens och erektil dysfunktion. Ett återkommande tema i studierna var vikten att 
förses med adekvat information, söka information på egen hand genom tidigare patienter samt 
vårdpersonalens uppgift i ett postoperativt skede (Walsh & Hegarty, 2010; Milne et al., 2008; 
Iyigun et al., 2011).  
 
De flesta av deltagarna visste inte förrän efter operationen att de skulle bli urininkontinenta. 
Detta var som en andra chock för dessa män efter chocken av cancerdiagnosen (Iyigun et al., 
2011). Resultatet i andra artiklar visade också att männen var chockade över 
urininkontinensen efter att katetern togs bort. Patienterna hade inte förväntat sig den höga 
graden av urininkontinens efter borttagandet av katetern (Walsh & Hegarty, 2010; Iyigun et 
al., 2011; Milne et al., 2008.). Bristen på information framkom tydligt och ledde till rädsla när 
exempelvis en patient vaknade efter operationen och upptäckte en kateter hängande ur sig 
(Walsh & Hegarty 2010).  
 
De män som inte fick veta vad som väntade postoperativt blev överraskade när de upptäckte 
besvären och förlorade förtroendet för vårdpersonalen. Dessa män tog istället del av andra 
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mäns dåliga erfarenheter, som befann sig i samma situation, vilket medförde stor oro (Iyigun 
et al., 2011).  
 
Männens livsvärldar blev plötsligt förändrade och de kunde därför inte fungera som friska 
människor. Oron för cancer, stressen för operationen och rädsla för vad som kommer att 
hända gjorde att de blev mindre mottagliga att förstå och komma ihåg informationen (Klaeson 
et al., 2012; Iyigun et al., 2011). För att kompensera bristen på information om erektil 
dysfunktion sökte sig männen till andra män som tidigare genomgått prostatektomi. Männen 
förväntade sig att vårdpersonalen skulle ta initiativet och prata om eventuella sexuella 
problem, eftersom männen kände sig obekväma att prata om ämnet sex. Genom att söka sig 
till andra män och ta del av deras erfarenheter om både biverkningar och hur de skulle hantera 
och leva med besvären (Klaeson et al., 2012; Walsh & Hegarty, 2010; Milne et al., 2008).  
 
Förändringar i sexualiteten fick deltagarna att känna sig lurade samtidigt som de accepterade 
att det var ett resttillstånd av operationen (Klaeson et al., 2012). Männen upplevde en märkbar 
brist på stöd och information från vårdpersonalen gällande hanteringen av förändringarna 
(Klaeson et al., 2012; Milne et al., 2008). Stöd för deltagarna betydde att ha någon att prata 
med och att få professionell vägledning. Stödgrupp som består av tidigare patienter skulle 
vara till stor hjälp enligt deltagarna. Men de fick inte information om att det fanns en sådan 
grupp (Walsh & Hegarty, 2010; Milne et al., 2008). Männen var inte bara ovilliga utan även 
oroliga att prata om känsliga ämnen så som erektil dysfunktion och urininkontinens. Det 
ansågs därför viktigt att vårdpersonal spelade en aktiv roll genom att sätta igång diskussionen, 
ta reda på behoven och informera männen om vilka resurser som fanns tillgängliga (Milne et 
al., 2008). Vårdpersonal som visade empati och förståelse och att ta sig tid att lyssna “att 
finnas där” fick männen att slappna av och prata om känsliga ämnen med vårdpersonalen 
(Walsh & Hegarty, 2010).   

Sociala relationer  
Inkontinens som följd av prostatektomi hade negativ inverkan på det sociala livet för 
merparten av männen (Iyigun et al., 2011). Männen isolerade sig ifrån vänner och föredrog att 
stanna hemma, då inkontinensen ledde till obekväma och pinsamma situationer i familjen och 
i vänskapskretsen (ibid.). Tillgången till toalett styrde hur ofta männen umgicks utanför 
hemmet. Dels för att kunna kontrollera inkontinensskyddet och dels för att kunna urinera vid 
behov (ibid.). Män som tidigare har varit aktiva inom idrott berättade att de blev hämmade i 
sitt utövande på grund av inkontinens (de Moraes et al., 2012; Iyigun et al., 2011). Samtidigt 
vittnade en del män om vikten att hitta andra aktiviteter där inkontinens inte hindrade, till 
exempel vandring (Milne et al., 2008).  
 
DISKUSSION 
Resultatet visar att män som genomgått prostatektomi upplevde tankar och erfarenheter som 
inriktades på förlust av manlighet, emotionella erfarenheter, förändrat sexualliv samt 
relationer till partner. Resultatet visar även upplevelser kring mäns erfarenheter gällande 
möten i vardagen med fokus på brist på information och sociala relationer. Genom resultatet 
bedöms studiens syfte vara besvarat.  
 
Metoddiskussion 
 
Studiens design är en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Eftersom syftet med studien var 
att belysa mäns upplevelser efter prostatektomi är denna metod mest lämplig eftersom 
kvalitativa studier belyser subjektiviteten och riktas mot upplevelser eller betydelser av olika 
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fenomen (Forsberg & Wengström 2013) En intervjustudie kunde också ge svar på studiens 
syfte och resultatet skulle vara lika trovärdigt, men med tanke på tidsschemat valdes en 
litteraturstudie. Artiklarna söktes fram genom databaserna Cinahl och PubMed, vilka är 
relevanta databaser för omvårdnad och medicin.  
 
På grund av att alla de artiklar som överensstämde med studiens syfte inte fanns i fulltext 
beställdes det en artikel via Linnéuniversitets bibliotek. En äldre artikel från år 2005 användes 
till studiens resultatdiskussion eftersom denna motsvarade studiens syfte. Flertalet relevanta 
artiklar sorterade bort eftersom de var av kvantitativ ansats eller kvalitativa artiklar som inte 
var intervjustudier. Författarna valde att använda intervjustudier då giltigheten bedöms vara 
högre än andra former av undersökningar såsom enkätundersökningar. Kjaer Jensen (1995) 
skriver att forskaren kan formulera om frågorna under intervjun för att få relevanta svar på 
sina frågor.  Att förkasta artiklar vars titel inte svarade mot litteraturstudiens syfte kan ha 
medfört att relevanta artiklar sorterades bort på grund av missvisande eller intetsägande titlar. 
 
En av exklusionskriterierna var artiklar som inte var intervjustudier skulle uteslutas, men en 
artikel som var av mixed-method design inkluderades och enbart resultatet från intervjuerna 
användes. Kvalitetsbedömningen gjordes med hjälp av Willman et al. granskningsprotokoll 
(2011). Detta protokoll är både enkelt att använda och lättbegripligt men den är öppen för 
tolkning.  
 
Materialet analyserades med hjälp av manifest innehållsanalys. Det innebär en analys som 
håller sig nära den ursprungliga texten (Lundman et al., 2012). En viss abstraktion och 
tolkning är dock nödvändigt för att resultatet ska bli förståeligt och betydelsefull (ibid.). Att 
utföra hela analysarbetet alltför nära texten medför enligt (ibid.) en risk för att helheten 
förloras genom abstraktionsnivåer (kodning). Genom att använda sig av metodtriangulering 
kunde resultaten kontrolleras och jämföras av båda författarna. De bestämmer sedan 
tillsammans kodning samt vilka koder som skulle utgöra kategorierna och underkategorierna. 
Trovärdigheten för studien ökar genom att författarna försökte ange ett tydligt syfte, använda 
sig av en kvalitativ metod för att uppnå syftet och ha en tydlig problemformulering. Genom 
att reflektera över sin egen förförståelse och ge en noggrann beskrivning av analysarbetet 
stärktes trovärdigheten ytterligare och därmed överförbarheten (Lundman et al., 2012). 

Författarnas förförståelse 
Under dataanalysen är det viktigt att författarna är medvetna om sin förförståelse för det 
fenomenet som ska studeras. Förförståelse innebär den föregripande förståelse som innehåller 
de kunskaper och den uppfattning forskaren redan har om det som ska undersökas (Forssén & 
Carlstedt, 2012). För att vara medveten om sin förförståelse kan forskaren använda sig av 
reflektion under analysen (Dahlborg-Lyckhage 2012). Detta gör forskaren medveten om sina 
egna föreställningar och sin kunskap, så att de inte okontrollerat styr analysen (ibid.). 
Förförståelsen författarna hade var att de trodde att erektil dysfunktion påverkade endast mäns 
sexuella njutning. Resultatet visar dock inte detta vilket innebär att författarna varit medvetna 
om sin egen förförståelse under hela arbetet med uppsatsen och att de kunnat ta till sig ny 
information och komma fram till en ny kunskap och förståelse.  
 
 
Resultatdiskussion 
	  
Förlust av manlighet 
Ett viktigt fynd i studien som framkommer tydligt är det starka sambandet mellan potens och 
manlighet. Män som till följd av prostatektomi inte kunde få erektion upplevde en sänkt 



 11	  

självbild och en förändrad upplevd manlighet. Andra studier (Wentzell 2014; Burt, Caelli, 
Moore & Anderson, 2005) belyser betydelsen av att få erektion för män samt erektionens 
betydelse för manligheten. Erektil dysfunktion leder till en oförmåga att ha penetrativt sex. 
Att tillfredsställa sin partner anses vara ett manligt ansvar, denna tillfredställelse av partner 
kan enligt männen i studierna enbart ske genom penetrativt sex. Oförmågan till penetrativt sex 
hindrar männen att leva upp till sin maskulina självbild (ibid.), vilket leder till 
sjukdomslidande. Ett sjukdomslidande är enligt Eriksson (1994) både ett kroppsligt och 
själsligt lidande. Själsligt lidande orsakas av erfarenheter kopplade till känslor av skuld och 
skam (ibid.). Kroppen och själen är enligt vårdvetenskapen sammanflätade. En förändring av 
den levda kroppen leder till en förändring av helheten. Dahlberg och Segesten (2010) skriver 
att “Det är genom den levda kroppen individen har identitet och en social tillhörighet”(s. 291). 
Ur ett sexuellt perspektiv är mannen knuten till själva penisen, och symbolen för den manliga 
styrkan ligger i mannens förmåga att få erektion (Hulter, 2004. s. 81-82). Manlighet är att 
kunna fungera och uttrycka sig sexuellt. Det är stark förknippat med bekräftelse och lycka för 
män. Att kunna tillfredsställa sin kvinna sexuellt ökar också männens stolthet (ibid.). 
 
Emotionella erfarenheter 
Resultatet i litteraturstudien visar att män såg sex som en vital del av livet. Männens brister i 
form av erektil dysfunktion och urininkontinens sågs som nedvärderande. Erektil dysfunktion 
och urininkontinens var starkt kopplade till känslor av skuld, skam, maktlöshet och oro. Den 
sexuella oförmågan och brist på kontroll av urinavgång gör att männen upplever känslor av 
ilska och förlorad kontroll över livet (Eilat-Tsanani et al., 2013). Männens egna upplevelser 
av att inte kunna tillfredsställa sin partner leder till oro och rädsla för att bli lämnad av sin 
partner. Studierna (Gannon et al., 2010; Burt et al., 2005; Wentzell, 2014) bekräftar dessa 
fenomen. Männen beskriver hur oron förändras över tid, i början ligger fokus på hur 
urinläckage påverkar livet. Männens tankar skiftar i ett senare skede över till erektil 
dysfunktion och dess påverkan på sexuallivet (Hulter, 2004).  
 
Förändrad sexualitet 
Erektil dysfunktion och inkontinens hade negativ påverkan på sexuallivet för männen. Innan 
männen genomgår prostatektomi var sex en stor källa till närhet och intimitet. Männen 
berättade om lidandet till följd av minskat sexualliv som utöver cancern hade påverkan på 
männens livsvärld och därmed påverkade hur de interagerade med omvärlden. Även om 
männen såg ett cancerfritt liv som det absolut viktigaste, ansågs ett fungerande sexualliv som 
angeläget för männens självkänsla och välbefinnande.  Detta bekräftar flera studier (O´Brien 
et al; Hordern & Street 2007; Gannon, Guerro-Blanco & Abel, 2010; O'Shaughnessy & Laws, 
2009; Hartman et al., 2014).  
 
Resultatet i litteraturstudien visar att männen såg erektion och penetrativt sex som något starkt 
förknippat med manlighet. Denna bild styrks av andra studier (Gannon et al., 2010; Hulter, 
2004; Hartman et al., 2014) men visar även på att en förändrad definition av manlighet och 
sex hos mannen öppnar upp nya vägar för intimitet. Männen försöker hantera problemen 
genom användning av läkemedel, ha sex utan erektion eller att ge upp en sexuell relation. En 
del av männen upprätthåller en sexuell relation med intim kontakt utan att kunna få erektion 
(Eilat-Tsanani et al. 2013). Genom att sjukvården förskriver potenshöjande läkemedel såsom 
Viagra befästes erektionen som ett viktig manlig attribut (Wentzell, 2014; Burt et al., 2005). 
Sexuallivet är något människor inte gärna pratar om, och tidigare ansågs det skamligt. Nu är 
det istället skamligt för den som har sexuella svårigheter (Hulter, 2004). Vårdlidande kan 
enligt Dahlberg och Segesten (2010) uppstår när sjukvårdspersonal inte ser patientens behov 
såsom information. Patienten behöver bli sedd som den unika person som denne är. Genom 
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att vara öppen och följsam visar vårdaren intresse för patientens livsvärld. Det är genom 
patientens livsvärld vårdaren får reda på hur lidande upplevs av patienten (ibid.). 
 
 
Relationer till partner 
Män som levde tillsammans med en partner upplevde stödet som viktigt för deras 
välbefinnande. Erektil dysfunktion och urininkontinens hade enligt männen påverkan på 
parförhållande. Männen försökte även undvika sexuella relationer med partner av rädsla för 
urinläckage. Andra studier (Gannon et al., 2010; Burt et al., 2005; Wentzell, 2014) styrker 
upplevelserna som männen beskriver. Stödet från partner beskrivs som viktigt, både pre- och 
postoperativt. Männens partners accepterar med få undantag problemen som männen 
upplever, och partners beskrivs av männen som förståndiga och förstående. Männen upplever 
skuld och skam dels för att inte kunna tillfredsställa sin partner och dels för att 
urininkontinens gör att de känner sig barnsliga (ibid.). Männen beskriver negativ påverkan på 
förhållandet till följd av mannens förändrade sexuella förmåga (Eilat-Tsanani, 2013). Trots en 
ömsesidig förståelse som är baserad på en mångårig god relation, uppger männen att de inte 
kan komma över negativa känslor gällande sin egen och sin partners sexuella tillfredställelse 
(ibid.) Att inkludera partnern i vårdandet av mannen bidrar till ett ökat välbefinnande hos 
både partnern och mannen (O´Brien et al., 2010). I livsvärlden ingår även de närstående och 
ska inkluderas i vårdandet, detta uppnås genom att vårda med livsvärlden som grund och 
samtidigt ha ett patientperspektiv (Dalberg & Segesten, 2010). 
 
Brist på information och stöd 
De flesta män upplevde brist på information och stöd från vårdpersonalen. De blev 
överraskade på grund av de olika postoperativa besvären. En del hade fått information innan 
operationen men kunde inte minnas det efteråt, på grund av stress och oro inför ingreppet. 
Andra män fick inte den aktuella informationen alls. För att få information gällande sina 
postoperativa besvär sökte de drabbade upp andra män som redan hade genomgått 
prostatektomi. Samma erfarenheter hade männen i tidigare studier (Burt et at., 2005; Walsh et 
al., 2010; Hordern & Street 2007). Männen upplever olika postoperativa besvär och påstår att 
de inte hade fått den information de behövde (ibid.). Att träffa andra män som tidigare 
genomgått prostatektomi i stödgrupper är till stor hjälp för dessa män där de får ta del av 
deras erfarenheter samt får svar på sina frågor. Däremot skriver Eilat-Tsanani et al (2013) att 
det enbart finns ett behov av information eftersom stöd får männen ifrån stödgrupper. Männen 
beskriver att tillgängligheten till stödgruppen gör att de får sitt stödbehov tillgodosett, men när 
det gäller objektiv information angående sjukdomsförloppet är sjukvårdspersonal den främsta 
källan. 
 
Ett annat fynd var män hade svårt att prata om erektil dysfunktion och urininkontinens, därför 
borde vårdpersonal varit mer uppmärksamma och tagit upp diskussionen med patienterna. 
Andra studier visar att män har lättare att prata med andra män om sina erfarenheter efter 
prostatektomi (Burt et at., 2005; O'Shaughnessy et al., 2009). Sjuksköterskor måste vara 
medvetna om att om att patienter ibland inte pratar om sin oro särskild om sexualitet (Burt et 
at., 2005). Vårdpersonal förklarar att tidsbristen och brist på avskild plats är orsaken till att de 
inte tar upp diskussionen om sexualitet med patienter (Hordern & Street 2007). Att inte bli 
sedd eller hörd som patient skapar ett vårdlidande. Vårdlidandets främsta orsak är enligt 
Eriksson (1994) att patientens värde blir kränkt. Genom denna kränkning av värdighet och 
människovärde utestängs patienten och förnekas delaktighet i sina egna hälsoprocesser 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Delaktighet uppstår när information och stöd kan möta 
patienters livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). Grunden för delaktighet är att vårdare 
stannar upp och lyssnar aktiv till patienters behov och funderingar. 
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Sociala relationer  
Deltagarna i samtliga studier upplevde någon grad av urininkontinens. Männen var främst 
rädda för urinläckage som syns och luktar. Detta medförde att de begränsade sin sociala krets 
och isolerade sig mot omgivningen. Urininkontinens kan beskrivas som en mycket 
besvärande komplikation, vilket leder till stress och påverkar sömnen (Eilat- Tsanani. 2013). 
Användandet av inkontinensskydd och kateter orsakar obekvämhet till den grad att somliga 
män föredrar urinläckage framför hjälpmedel (ibid.). Detta medför att de inte vill röra sig 
utanför hemmets miljö. Deltagare i studie (Burt et al., 2005) noterar att de sociala dryckerna 
kaffe och öl påskyndar urinavgången, varvid männen undviker dessa sociala tillfällen, trots att 
de ses av männen som viktiga för det sociala livet och den psykiska återhämtningen (ibid.) 
 
Slutsatser 
Erektil dysfunktion och urininkontinens har negativ inverkan på männens sexualliv, självbild 
och manlighet. Detta leder till att männen begränsar den sexuella relationen till sin partner. 
Det medför även påverkan på mannens sociala relationer som resulterar i att männen försöker 
undvika umgänge. Männen upplever också en brist på information och intresse ifrån 
vårdpersonalen gällande sina resttillstånd. Männens upplevelser leder till att de söker andra 
vägar för att få information. Män är både oroliga och ovilliga att prata om svårigheter som rör 
sexualitet och inkontinens. Eftersom frågor som handlar om sexualitet är privat pratar män 
sällan öppet om sina sexuella besvär, vilket gör dem till en tyst grupp i sjukvården. 
Sjuksköterskor ska vara medvetna om det patienterna anser viktigt för deras välbefinnande. 
Sjuksköterskor ska aktivt försäkra sig om patientens eventuella sexuella svårigheter och förse 
dem med adekvat information och stöd.  
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Sökschema       Bilaga 1 
Databas & datum för 
sökning 

Sökord Antal 
träffar 

Utvalda 
artiklar 

Cinahl. 2015-04-09 Prostatectomy (MH) 737  

 AND Impotence 72  

 AND Urinary incontinence 6 2 

Cinahl. 2015-04-09 Prostatic neoplasm (MH) 5391  

 AND Interviews 169  
 AND Qualitative studies 61  

 AND Self concept 4 1 

Cinahl. 2015-04-15 Prostatectomy (MH) 737  

 AND Interviews 18  

 AND Qualitative studies 7 1 

Cinahl. 2015-04-15 Prostatic neoplasm (MH) 5391  

 AND Interviews 169  

 AND Qualitative studies 61  

 AND Quality of life 8 1 

PubMed. 2015-04-15 Prostatectomy (Mesh major 
topic) 

6336  

 AND Interview as topic 10 1 

PubMed. 2015-04-17 Prostatectomy (Mesh term) 13107  

 AND Erectile dysfunction 958  

 AND Grief 2 1 

Cinahl. 2015-04-17 Prostatic neoplasm (MH) 5391  

 AND Impotence 135  

 AND Qualitative studies 9 1 

 
Sökningen avgränsats till ”Peer reviewed” samt mellan åren 2007-2015. 
Betydelse av förkortningar 
MH= Huvudämne, Mesh Major topic= Mesh term som huvudämne 



	  

	  
	  

Kvalitetsbedömningsprotokoll     Bilaga 2 
	  

Kvalitetsbedömningsprotokoll enligt Willman et al. (2011, s.175) av studier med kvalitativ 
metod.  
Ja= 1 poäng, Nej= 0 poäng, Vet ej= 0 poäng 
 
Finns ett tydligt syfte                     Ja/Nej/Vet ej 
Patientkarakteristika                     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 
Urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja/Nej/Vet ej 
Datainsamlingen tydligt beskriven? 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? 

 

Sammanfattning   
Bedömning av kvalité låg=0-59%, medel=60-79%, 

hög=80-100% 



	  

	  
	  

Granskningsexempel      Bilaga 3 
	  
Exempel på granskning av artikel (Milne et al. 2008) enligt Willman et al. (2011, s.175) 
 
Finns ett tydligt syfte                     Ja 1 poäng 
Patientkarakteristika                     Antal 19,  Ålder 46-76, Man 
Är kontexten presenterad             Ja 1 poäng 
Etiskt resonemang                          Ja 1 poäng 
Urval 
Relevant                                       Ja 1 poäng 
Strategiskt Vet ej 0 poäng 
Metod för 
Urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja 1poäng 
Datainsamlingen tydligt beskriven? Ja 1poäng 
Analys tydligt beskriven? Ja 1poäng 
Giltighet 
Är resultatet logiskt, begripligt? Ja 1poäng 
Råder datamättnad? Ja 1poäng 
Råder analysmättnad? Vet ej 0 poäng 
Kommunicerbarhet 
Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja 1poäng 
Redovisas resultatet i förhållande till en 
teoretisk referensram? 

Ja 1poäng 

Genereras teori? Ja 1poäng 
Huvudfynd 

 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening 
beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

Ett antal tema uppträder, bland annat 
biverkningar såsom inkontinens och erektil 
dysfunktion, hur männen lever med dem och 
vilket stöd de behöver. 

Sammanfattning  
 

Bedömning av kvalité 12 poäng/14poäng= 85 % som ger en hög 
kvalité 


