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SAMMANFATTNING 

Syfte: Syftet var att beskriva hur män upplever att de påverkats av miktionsproblem och 

erektil dysfunktion efter radikal prostatektomi. Metod: Examensarbetet utfördes som en 

litteraturöversikt med tio vetenskapliga studier. Resultat: Upplevelsen av förlorad kontroll 

vid miktionsproblem var det som främst påverkade männen samt medförde att det sociala 

livet blev lidande. Männen beskrev hur de var tvungna att planera inför olika sociala 

tillställningar, vilket upplevdes som stressande och ångestfyllt. Det framkom också att 

männen oroade sig för urinläckage, stark odör och upplevde möten med oförstående 

människor som frustrerande. Erektil dysfunktion var den vanligaste komplikationen efter 

behandling, men miktionsproblem var det som orsakade mest besvär. Det upplevdes som att 

männen förlorat sin självständighet. Det framkom även att erektil dysfunktion upplevdes av 

vissa män som den komplikation som gav störst besvär. Erektil dysfunktion påverkade 

männen och var mycket svårt att hantera. Det var svårt att finna en acceptans för att den 

erektila dysfunktion kunde vara bestående. Många av männen beskrev att en viktig del i deras 

liv förlorats, en del av deras maskulinitet. De kände sig ofullständiga och det fanns en rädsla 

för att förlora sin partner. Slutsats: Studier visar att erektil dysfunktion och miktionsproblem i 

samband med radikal prostatektomi ger upphov till stress, oro, ångest samt en känsla av 

ofullständighet.  
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INTRODUKTION 

Prostatacancer 

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Sverige. Prostatacancer kan drabba 

alla män, ung som gammal, i alla faser i livet och ca 10 000 nya fall rapporteras varje år 

(Cancerfonden, 2012). Prostatan är en körtel som omsluter urinröret och producerar 

sädesvätska. Under ejakulation kontraherar körteln och tömmer ut sädesvätskan i urinröret, 

där med är den en viktig del i mannens reproduktion. Vid en elakartad förstoring av prostatan 

börjar cellerna i prostatan att dela på sig okontrollerat. Cellerna blir fler samtidigt som färre 

självdör (apoptos). Prostatacancer kan bland annat bero på miljöpåverkan, strålning, genetik 

eller uppstå spontant utan tydliga faktorer. De olika faktorerna tillsammans med andra 

förändringar i prostatacellerna gör att prostatacancer utvecklar sig och senare kan sprida sig 

till andra delar av kroppen. Prostatan kan växa och även leda till en så kallad godartad 

prostataförstoring. Det sker hos de flesta äldre män. Då prostatakörteln omsluter urinröret blir 

symtomen bland annat svårt att kasta vatten. En godartad prostataförstoring är inte detsamma 

som prostatacancer men ger likartade besvär under en längre tidsperiod. Det kan göra det 

svårt att tolka besvären som prostatacancer och det kan dröja lång tid innan symtomen blir så 

kraftiga att individen reagerar (Adami, Grönberg, Holmberg, Johansson & Widmark, 2006; 

Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007). 

 

Upplevelsen av att få ett prostatacancerbesked 

Hur en man reagerar på ett prostatacancerbesked är individuellt. Det kan slå omkull allt för 

individen, vardagen, framtiden och den upplevda livskvalitén. Individen kan hamna i 

chocktillstånd, få en känsla av tomhet utan möjlighet att tänka rationellt på 

behandlingsalternativ eller framtiden. Därför är inte diskussion om behandlingar aktuellt vid 

det initiala cancerbeskedet. Besked om prostatacancer kan upplevas som en kränkning av 

maskuliniteten. Komplikationer av prostatacancerbehandling kan leda till minskad sexuell 

funktion. För en del män kan den sexuella funktionen ha ett starkt samband med deras 

maskulinitet, deras upplevelse av manlighet. En upplevelse är subjektiv och svår att förklara, 

upplevelser går inte att generalisera varav det kan vara en svår uppgift att ge stöd och 

information till dessa män (Jonsson, Aus, & Berterö, 2009).   
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Sjuksköterskans stödjande roll 

En sjukdom som prostatacancer för med sig olika förändringar i livet som individen ska ta sig 

igenom, från försämrad hälsa till behandling och återhämtning. Sjuksköterskans roll handlar 

om att finnas där genom att bemöta de fysiska och psykiska motgångar som en prostatacancer 

kan ge. Att kunna finnas där som ett stöd, att lyssna, att informera, att inge trygghet och att 

vårda i samband med prostatacancerbeskedet. Rollen handlar också om att se till individens 

förmåga att själv delta i omvårdnaden, att lyfta fram individens egna förmågor (Kristoffersen 

Jahren, Nortvedt, & Skaug, 2006b). Sjuksköterskans ansvar handlar också om att söka och 

tillämpa ny forskning, att kunna kritiskt granska rutiner och metoder för att ständigt utveckla 

sitt vårdande i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Behandlingsalternativ 

Vilken behandling som används beror på flera faktorer såsom ålder, om cancern spridit sig 

och hur individen ställer sig till de olika behandlingsalternativen. Behandlingsalternativen är 

hormonbehandling, radikal prostatektomi (en operationsmetod där hela prostatakörteln 

avlägsnas), strålbehandling eller TUR-P (Trans Urethral Resektion av Prostata). Det är viktigt 

att individen får tydlig och bra information om eventuella påföljder och andra alternativ innan 

behandling påbörjas. Den valda behandlingen bör inte bara grundas på sjukdomsbilden utan 

även på livskvaliteten efter operationen. Då kan båda parter gemensamt besluta om bästa 

behandlingsmetod mot sjukdomen (Rondorf-Klym & Colling, 2003). Vilken behandling som 

väljs av ansvarig läkare och patient ska grunda sig i förväntad överlevnad och risker för 

komplikationer. Alternativen radikal prostatektomi och strålbehandling är botande 

behandlingsformer. Vid radikal prostatektomi finns det en högre risk att drabbas av 

komplikationer gällande miktionsproblem och erektil dysfunktion (Adding et al., 2012). 

Komplikationer som kan uppstå av alla behandlingsformer kan leda till fysiskt-, psykiskt- och 

socialt lidande (Adami et al., 2006; Cancerfonden, 2012).  

 

Radikal Prostatektomi 

Vid en radikal prostatektomi avlägsnas hela prostatakörteln. Behandlingen utförs vanligen vid 

tidigt upptäckt prostatacancer, då cancern inte hunnit sprida sig. Operationen är då ett 

effektivt sätt att bli av med prostatacancern. Vid operationen är det vanligt att nerver skadas i 

området som kan leda till erektil dysfunktion, vilket betyder att det är svårt att få erektion i 

penis. Ca 70-80 % av patienterna behöver inte någon strålbehandling efter ingreppet. 

Operationen utförs antingen via öppen kirurgi eller med Robot Assisterad Kirurgi (RAK). 
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RAK är ett laparaskopiskt ingrepp som har vuxit sig starkare på senare år och visat sig vara 

mer effektivt och skonsamt mot vävnadsskador än öppen kirurgi. Under en öppen operation 

delas urinröret som passerar genom prostatan, därefter avlägsnas prostatan samt sädesledarna. 

En av de två slutarmusklerna som hjälper mot urinläckage tas bort och urinröret sys fast i 

urinblåsan. Då en av de två slutarmusklerna tagits bort ger detta miktionsproblem som betyder 

att det är svårt att kontrollera urinträngningar. Målet med RAK har varit att minska risken för 

vävnadsskador som kan uppkomma i samband med radikal prostatektomi (Adami et al., 2006; 

Adding et al., 2011; Adding et al., 2012).  

 

Hormon- och strålbehandling  

Prostatacancerns utveckling är beroende av det manliga könshormonet testosteron som bildas 

i testiklarna och med hormonbehandling minskas testosteronhalterna i kroppen. Ett alternativ 

för att minska testosteronet är att med kirurgisk kastrering avlägsna testiklarna för att ta bort 

förmågan att producera testosteron. Ett annat sätt att minska testosteronproduktionen är att 

använda sig av medicinsk kastrering som hämmar produktionen av testosteron med 

läkemedel, såkallade antiandrogen. Antiandrogen påverkar hjärnans styrning av 

hormonproduktionen. Ett annat alternativ är att använda sig av det kvinnliga könshormonet 

östrogen som hämmar effekten av testosteronproduktionen i testiklarna. Vanligaste 

komplikationen av behandlingar som hämmar eller utesluter testosteronproduktionen är 

erektil dysfunktion. Strålbehandling av prostatacancer är en åtta veckor lång behandling där 

strålning mot cancercellerna gör så att cancercellernas DNA skadas och cellerna dör. 

Komplikationer av strålbehandling kan exempelvis vara initial trötthet, urinträngningar och 

tarmproblem. Metoden ger vanligtvis inte erektil dysfunktion, men problemet kan uppstå i ett 

senare skede (Adami et al., 2006). 

 

Erektil dysfunktion och miktionsproblem efter behandling 

Erektil dysfunktion kan vara svårt att hantera och att leva med. Erektil dysfunktion innebär att 

ingen erektion i penis sker och den sexuella förmågan kan därför förloras helt (Adami et al., 

2006). Det kan upplevas som att förlora en stor del av sitt upplevda jag. Det kan vara svårt att 

prata om och behovet av stöd är individuellt. För en del finns familjen, för en del andra kan 

stödgrupper hjälpa individen. De grupper som finns kan hjälpa individen med information och 

stöd om sjukdomen och komplikationerna som kan uppstå. Att få höra andras upplevelser och 

dela med sig av sina egna tankar om problemen kan underlätta, men studier har visat att 
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informationen om stödgrupperna och deras verksamhet i en del fall kan vara bristfällig (Walsh 

& Hegarty, 2010).  

 

Miktionsproblem är som störst efter operationen och för de flesta avtar de med hjälp av 

bäckenbottenträning (Adami et al., 2006). Miktionsproblem innefattar ofrivilligt urinläckage, 

svårigheter att kasta vatten, att plötsligt känna sig kissnödig och användning av urinkateter 

(Kristoffersen Jahren et al., 2006a). Miktionsproblem kan ge svårigheter i det sociala livet för 

individen med känslor av utanförskap. Ett liv där fokus ligger i att planera sina aktiviteter 

utifrån komplikationen. Miktionsproblem är ett problem som kanske inte i samtliga fall tydligt 

informerats om innan ingreppet och kan leda till en negativ påverkan på individens livskvalité 

(Rondorf-Klym & Colling, 2003; Walsh & Hegarty, 2010). 

 

Problemformulering 

Prostatacancer kan drabba både unga och äldre män i alla faser i livet. Ingreppet radikal 

prostatektomi kan ge miktionsproblem och erektil dysfunktion som komplikation, vilket kan 

ha en negativ påverkan på livskvalitén (Walsh & Hegarty, 2010), och kan leda till fysiskt-, 

psykiskt- och socialt lidande (Adami et al., 2006; Cancerfonden, 2012). För att en 

sjuksköterska ska kunna hjälpa individen med dessa delar är det viktigt med kunskap om hur 

individerna upplever den försämrade hälsan och vad individerna upplever att sjukdomen gör 

med dem. Med ökad kunskap får sjuksköterskan en stark grund att stå på i mötet med dessa 

individer (Kristoffersen Jahren et al., 2006b). Att genomföra en litteraturöversikt kan bidra till 

ökad förståelse för hur män upplever sin livskvalité i samband med miktionsproblem och 

erektil dysfunktion.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva hur män upplever att de påverkats av miktionsproblem och erektil 

dysfunktion efter radikal prostatektomi. 

 

Frågeställningar 

Hur upplever män miktionsproblem efter radikal prostatektomi? 

Hur upplever män erektil dysfunktion efter radikal prostatektomi? 
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METOD 

Design 

Examensarbetet har genomförts som en litteraturöversikt. 

 

Urval av litteratur 

Litteratursökning genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed med hjälp av sökord i 

fritext. I PubMed användes dessutom MESH-termer. Headings i CINAHL testades men 

utfallet av sökningar var minimalt och inte relevanta till syftet, varav headings utelämnades. 

Sökorden kombinerades med den booleska operatorn AND för att få så begränsat med träffar 

som möjligt. Sökord som användes tillsammans och i olika kombinationer var; prostate 

cancer, radical prostatectomy, nursing, experience, erectile dysfunction, urination disorder 

och urinary. För att identifiera relevanta artiklar lästes först titeln på alla träffar, därefter 

lästes abstract på de studier där titeln stämde överens med ämnet. Vid ett relevant abstract 

lästes artiklen i sin helhet och kvalitetsvärdering av studierna genomfördes med hjälp av två 

granskningsmallar (bilaga 1 & 2), då artikeln bedömts relevant för syftet. Sökkombinationer 

och sökresultat visas i tabell 1. Totalt inkluderades tio artiklar (tabell 2). 

 

Inklusionskriterier 

 Kvalitativa eller kvantitativa vetenskapliga studier som handlar om mäns upplevelser 

av erektil dysfunktion och miktionsproblem i samband med behandling för 

prostatacancer  

 Studier som inkluderar män över 18 år 

 Studier skrivna på engelska eller svenska 

 Studier publicerade de senaste tio åren 

 Studier genomförda i Europa eller Nordamerika 

 Tillgängligt abstract i databaserna  

 Fulltext tillgängligt genom databaserna eller via beställning 

 Studier som värderats ha en medel eller hög kvalitet utifrån kvalitetsgranskningen 

 

Exklusionskriterier 

 Studier som inte handlar om mäns upplevelser av erektil dysfunktion och 

miktionsproblem i samband med behandling för prostatacancer 
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 Studier skrivna på annat språk än engelska eller svenska 

 Studier äldre än tio år 

 Studier genomförda utanför Europa eller Nordamerika 

 Studier som värderats ha en låg kvalitet utifrån kvalitetsgranskningen 

 

Kvalitetsvärdering 

För att värdera studiernas kvalitet användes två granskningsmallar (bilaga 1 & 2) modifierade 

av Högskolan Dalarna utifrån Forsberg och Wengström (2008) samt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006). Varje fråga på granskningsmallen kan ge en poäng, om frågan uppfylls av 

studien tilldelas poängen, annars ges noll poäng. Maximal poäng är 25 poäng för kvalitativa 

studier och 29 poäng för kvantitativa. När totalpoängen fastställts för studien omvandlades 

poängen till procent för att enklare kunna urskilja de olika kvalitetsnivåerna hög, medel och 

låg kvalitet. Hög kvalité motsvarar poäng över 70 %, medel kvalité är poäng 55- 69 %  och 

låg kvalité 54 % eller lägre av max poängen. Kvalitetsindelningen är bestämd till denna 

litteraturöversikt men bygger på Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) kvalitetsgradering. 

Studier med låg kvalité exkluderades (n=5), fyra uppfyllde inte kvalitetsgranskningen samt en 

studie som var en litteraturöversikt. 

 

Analys 

De valda artiklarna har lästs ett flertal gånger för att hitta delar i studierna som svarar på 

frågeställningarna. Texten har markerats med färgkodning efter områden för att lättare kunna 

sortera resultaten efter innehåll. Resultatet har sedan sammanställts artikel för artikel och 

slutligen sammanfogats och skrivits ned i löpande text.    

 

Tillvägagångssätt 

Sökning av material delades upp i de båda databaserna mellan uppsatsförfattarna. De valda 

artiklarna granskades enskilt med granskningsmallar. Under kvalitetsvärderingen av studierna 

har en diskussion förts om frågorna i granskningsmallarnas värde och innebörd. Detta för att  

säkra likvärdig bedömning av båda uppsattsförfattarna i resultatstudierna. Då studierna till 

resultatet valts ut lästes alla studier gemensamt. En diskussion fördes om artiklarnas resultat 

för att se att båda uppsatsförfattarna uppfattat samma resultat från studierna. Uppsatsens alla 

delar har skrivits gemensamt. 
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Tabell 1. Databassökning 

*Limits; English, Swedish, published in the last 10 years 

#Limits; English, published in the last 10 years och peer reviewed 
1 
Sökning skriven i fritext. 

2
Återkommande abstract som redan lästs. 

3
 MeSh–term. 

 

Databas 

Datum 

Sökord Antal träffar 

 

 

(n=167) 

Antal 

lästa 

titlar 

(n=167) 

Antal 

lästa 

abstract 

(n=68) 

Antal utvalda 

artiklar till 

kvalitetsgranskning 

(n=15) 

Antal utvalda 

artiklar till 

resultatet 

(n=10) 

Artikel 

nr. 

PubMed 

* 

120301 

1
prostate cancer     

AND 

radical 

prostatectomy 

AND 

nursing 

AND  

experience 

50970 

 

 

6022 

 

54 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 & 2 

PubMed 

* 

120305 

1
radical 

prostatectomy 

AND 

erectile 

dysfunction 

AND 

nursing 

 

7261 

 

 

635 

 

16 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 
 

 

2 
11 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 & 4 

PubMed 

* 

120305 

1
prostate cancer 

AND  

nursing 

AND  

urination 

disorders 

51096 

 

533 

 

 

34 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 
 

2 
10 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

5 & 6 

PubMed 

* 

120305 

3
prostatectomy 

AND  
3
nursing care 

AND  
3
urination 

disorders 

8202 

 

27 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 
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CINAHL 

# 

120305 

1
Radical 

prostatectomy 

AND 

nursing 

 

375 

 

22 

 

 

 

22 

 

 

 

11 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

 

CINAHL 

# 

120305 

1
Radical 

prostatectomy 

AND 

urinary 

AND 

nursing 

 

375 

 

98 

 

23 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 
 

 

2 
6 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 
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CINAHL 

# 

120305 

1
Radical 

prostatectomy 

AND 

urinary 

AND  

incontinence 

AND 

nursing 

 

375 

 

98 

 

71 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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CINAHL 

# 

120305 

1
Radical 

prostatectomy 

AND 

Erectile 

dysfunction 

 

375 

 

 

34 

 

 

 

 

34 

 

 

 
  

2 
20

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

10 
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Tabell 2. Resultatöversikt 
 

 

 

 

 

 

Artikel 

nr 

Författare  

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

 

Deltagare Resultat Kvalitetsnivå 

 

10. 

Burt, Caelli, Moore 

& Anderson  

 

2005 

Kanada 

 

Radical prostatectomy: 

men’s experiences and 

postoperative needs. 

Att undersöka mäns 

upplevelser efter radikal 

prostatektomi och om de 

fick tillräcklig information 

före ingreppet.  

Kvalitativ. 

Bandinspelade 

semistrukturerade 

telefon intervjuer, samt 

en vanlig intervju. 

17 män  

mellan 55-70 

år. 

Många av männen hade ångest och 

mådde dåligt över sina 

miktionsproblem och sin erektila 

dysfunktion. Männen hade svårt att 

hantera komplikationerna.  

Hög  

84 % 

 

 

 

 

6. 

Hardem, 

Schafenacker, 

Northouse, Mood, 

Smith, Pienta, 

Hussain & 

Baranowski 

 

2002 

USA 

Couples’ Experiences 

With Prostate Cancer: 

Focus Group Research. 

Att undersöka mäns 

upplevelse av 

prostatacancer och hur 

deras livskvalité har 

påverkats samt deras 

partners upplevelser.  

Kvalitativ. 

Bandinspelade 

gruppsamtal.  

42, 22 män   

(20 partners).  

De som genomgått radikal 

prostatektomi led av miktionsproblem 

och erektil dysfunktion. Det gjorde att 

de inte kände sig som ”hela” 

människor och det gav en oro att deras 

partner skulle lämna dem.  

Hög  

76 % 

 

 

 

 

2. 

Hedestig, 

Sandman, Tomic & 

Widmark   

 

2005 

Sverige 

Living after radical 

prostatectomy for 

localized prostate 

cancer: A qualitative 

analysis of patient 

narratives.  

 

 

 

Att belysa upplevelsen att 

leva efter en radikal 

prostatektomi.  

Kvalitativ. 

Bandinspelade 

berättande intervjuer i 

männens hem.  

10 män.  Männen upplevde stress, ångest och 

oro efter ingreppet. De kände inte igen 

sig själv, en del av männen uppgav att 

de kände sig stympade. 

Miktionsproblem var vanligt och 

gjorde det svårt att ha ett socialt liv. 

Flera av männen kände en sorg över 

sin erektila dysfunktion.   

 

 

Hög  

84 % 
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Artikel 

nr 

Författare  

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsnivå 

 

1. 

Iyigun, Ayhan & 

Tastan  

 

2011 

Turkiet 

Perceptions and 

experiences after 

radical prostatectomy 

in Turkish men: a 

descriptive qualitative 

study. 

Att definiera upplevelsen 

och uppfattningarna hos 

turkiska män som 

genomgått radikal 

prostatektomi och 

undersöka männens syn 

och förslag på 

bäckenbotten träning som 

de utfört efter ingreppet.   

Kvalitativ. 

Beskrivande 

fenomenologisk. 

Semistrukturerade 

bandinspelade 

intervjuer.  

15 män. Flera av männen upplevde stora 

miktionsproblem som påverkade 

deras vardag. Alla utom en man hade 

problem med erektil dysfunktion och 

beskrev det svårt att acceptera och 

leva med.  

Hög  

72 % 

 

 

 

 

 

 

8. 

McGlynn, Al-Saffar 

& Begg 

 

2004 

Storbritannien 

 

Management of 

Urinary Incontinence 

Following Radical 

Prostatectomy. 

Att förbättra preoperativa 

processen och information 

för män som planerar 

kirurgiskt ingrepp mot 

prostata cancer. Att 

förhindra förekomsten av 

inkontinens efter 

ingreppet.  

Kvantitativ. 

Bekvämlighets urval, 

telefonintervjuer samt 

vanliga intervjuer.  

106 män. De män som fått personlig utbildning 

i bäckenbotten träning av 

onkologsjuksköterska visade bättre 

resultat på välmående efter radikal 

prostatektomi.  

Hög  

79 % 

 

 

 

 

 

 

3. 

Milne, Spiers & 

Moore 

 

2008 

Kanada 

 

Men’s experiences 

following laparoscopic 

radical prostatectomy: 

A qualitative 

descriptive study. 

Att undersöka mäns 

upplevelser efter 

laparaskopisk radikal 

prostatektomi och om 

deras behov av 

information har 

tillgodosetts före samt 

efter ingreppet.  

Kvalitativ. 

Individuella samt 

grupp intervjuer. 

 

19 män. Männen upplevde stora svårigheter 

med miktionsproblem och erektil 

dysfunktion som påverkade deras 

vardag. De hade aktivt sökt 

information före ingreppet men 

upplevde sig oförberedda på 

ingreppets komplikationer.  

Hög  

72 % 
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Artikel 

nr 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsnivå 

 

7. 

Palmer, Fogarty, 

Somerfield & 

Powel 

 

2003 

USA 

Incontinence after 

prostatectomy: 

Coping with 

Incontinence after 

prostate cancer 

surgery. 

Att beskriva hur män 

hanterar inkontinens efter 

operation, identifiera mäns 

upplevelser om lämplighet 

av preoperativ rådgivning 

och identifiera mäns 

förväntningar om 

sannolikheten för 

postoperativ inkontinens. 

Kvantitativ. 

Enkät som skickades 

ut till deltagarna.  

166 män. Männen upplevde miktionsproblem 

som gjorde det svårt att delta i 

sociala tillställningar och skapade 

svårigheter att planera vardagen. 

Den förlorade kontrollen var svårast 

för männen att acceptera. Ingreppet 

gjorde det svårt att ha sexuella 

relationer. Komplikationerna 

upplevdes som pinsamma. 

Medel  

62 % 

 

 

 

 

4. 

Petry, Berry, 

Spichiger, 

Kesselring, Gasser, 

Sulser & Kiss 

 

2004 

Schweiz 

Responses and 

experiences after 

radical 

prostatectomy: 

perceptions of 

married couples in 

Switzerland. 

Att undersöka mäns som 

genomgått radikal 

prostatektomi och deras 

partners upplevelser. 

Kvalitativ. 

Bandinspelade 

intervjuer utfördes i 

deltagarnas hem.  

10 män med 

deras respektive 

partner. 

Männen upplevde det svårt att 

”återfå kontrollen” av sina liv efter 

ingreppet där de största problemen 

uppstod från miktionsproblem och 

erektil dysfunktion.  

Medel  

64 %  

 

 

 

 

9. 

Weber, Chumbler, 

Algood, Roberts & 

Mills 

 

2007 

USA 

 

Urinary, Sexual and 

Bowel Dysfunction 

and Bother after 

Radical 

Prostatectomy. 

Att bedöma sambanden 

mellan erektil dysfunktion, 

miktionsproblem samt tarm 

problematik och dess besvär 

hos de som genomgått 

radikal prostatektomi och 

vilket av besvären som 

upplevs som svårast.  

Kvantitativ. 

Telefon intervjuer. 

Frågorna var 

uppdelade i sex 

områden och mättes 

med olika 

mätverktyg.   

72 män. Erektil dysfunktion var den 

vanligaste biverkan men 

miktionsproblemen var det som gav 

mest besvär för männen. 

Hög  

75 % 

 

 

 

 

 

5. 

Zhang, Strauss & 

Siminoff, 

  

2006 

USA 

Intervention of 

Urinary Incontinence 

and Quality of Life 

Outcome in Prostate 

Cancer Patients. 

Att utvärdera om 

bäckenbottenträning samt 

stödgrupper förbättrar 

livskvalitet hos män med 

prostatacancer.  

 

Kvantitativ. 

Individuella 

intervjuer och 

stödgrupper. En 

testgrupp, en 

kontrollgrupp. 

Totalt 29. 

14 män i 

kontrollgruppen. 

15 män i 

testgruppen. 

Männen i test och kontrollgruppen 

led av nedstämdhet och ångest på 

grund av sina miktionsproblem. De i 

testgruppen kunde visa minskad 

nedstämdhet och ångest efter 

bäckenbottenträning samt deltagande 

i stödgrupper. 

 

Hög  

79 %  
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FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Forsberg och Wengström (2008) beskriver att det är etiskt korrekt att sanningsenligt redovisa 

artikelförfattarna och deras resultat oavsett vad resultaten visar. Uppsatsförfattarna har därför 

strävat efter att återge på ett sanningsenligt sätt vad författarna i studierna kommit fram till. 

Det har varit uppsatsförfattarnas avsikt att skriva litteraturöversikten med korrekt 

referenshantering. 

 

RESULTAT 

Resultatet har baserats på tio studier. Fyra av studierna var från USA och två från Kanada. 

Schweiz, Storbritannien, Sverige och Turkiet bidrog med en studie var. Sex av artiklarna var 

av kvalitativ ansats och fyra var kvantitativa. Studierna är publicerade från 2002-2011. 

Resultatet redovisas utifrån de två frågeställningarna. 

 

Besvär av miktionsproblem och erektil dysfunktion 

Weber, Chumbler, Algood, Roberts och Mills (2007) undersökte vilken komplikation som 

upplevdes som mest problematisk för de som genomgått radikal prostatektomi. Studien visade 

att erektil dysfunktion var den vanligaste komplikationen men miktionsproblem var det som 

orsakade störst besvär bland deltagarna. Milne, Spiers och Moore (2008) visade istället att 

erektil dysfunktion var det största besväret hos deltagarna som genomgått radikal 

prostatektomi. Zang, Strauss och Siminoff (2006) visade att miktionsproblem kunde leda till 

depression och ångest. 

 

”It is the worst thing can happen too someone. I feel awful when it 

happens, I can’t control my feelings sometimes and even cry 

occasionally” (Iyigun, Ayhan & Tastan, 2011, s. 104.). 

 

Mäns upplevelser av miktionsproblem 

Hedestig, Sandman, Tomic och Widmark (2005) beskrev att komplikationerna efter radikal 

prostatektomi förändrade deras syn på sig själva, deras sociala liv och gav en känsla av 

förlorad kontroll. De upplevde att deras självständighet blev lidande, en kränkning mot 

individens livskvalité. Att själv inte kunna kontrollera sina toalettbesök upplevdes som väldigt 

stressande och ångestfyllt (ibid.). Palmer, Fogarty, Somerfield och Powel (2003) fann också 

samma känslor av stress och ångest. Miktionsproblemen beskrevs som påfrestande i det 
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dagliga livet och som nedsättande av männens självständighet. Avsaknaden av kontroll över 

sin egen kropp var påfrestande. En man beskrev sina miktionsproblem som ett större problem 

i sitt liv än det faktum att det fanns stora risker att hans prostatacancer skulle komma tillbaka:  

 

”Incontinence has become a problem for me that is more devastating 

than the fact that I am surviving stage D-1 cancer that has a good 

chance of returning”(Palmer et al., 2003, s. 234).  

 

Palmer et al., (2003) beskrev även att vardagen handlade mer om att hålla sig torr än om något 

annat. Det gjorde att männen höll sig för sig själva och kände sig ensamma. De upplevde 

också en oförståelse av andra människor och kände sig utpekade. Miktionsproblemen 

sammanfattades till tre delar; sociala, emotionella och fysiska svårigheter som var för sig samt 

gemensamt upplevdes som stressande och gav männen ångest. Tio procent (16,6 av 166) av 

männen beskrev att miktionsproblemen även ledde till sexuella problem. De var oroliga över 

urinläckage under sexuella aktiviteter och det beskrevs av en man att det var ett sådant 

problem som gjorde att han valde att utesluta sexuellt umgänge med sin partner (ibid.). Iyigun 

et al. (2011) kom fram till att ungefär en tredjedel (5 av 15) av männen inte ville ha samlag 

med sin partner då de var oroliga att miktionsproblemen skulle vara ett större problem än den 

erektila dysfunktionen. Det upplevdes som en förlorad kontroll över sin egen kropp vilket var 

väldigt påfrestande och ångestfyllt (ibid.). 

 

Iyigun et al. (2011) menade också att känslan av förlorad kontroll vid miktionsproblem var 

det största problemet. En man beskrev att han alltid hade med sig toalettpapper i fickan innan 

han gick ut på promenad men när han väl kom ut ville han bara hem så fort som möjligt. De 

män som inte fått någon information om miktionsproblem innan operationen beskrev att de 

blev chockade över komplikationerna och att miktionsproblemen var det värsta som de 

upplevt. De som hade fått information före operationen beskrev att de inte trodde de skulle få 

så stora miktionsproblem som de fick, att de läckte så mycket. (ibid.).  

 

Harden et al. (2002) visade att miktionsproblem var problematiska. Upplevelsen att männen 

tappat kontrollen över sin kropp var deprimerande och gav stor frustration. De som arbetade 

beskrev att de fick planera in täta toalettbesök under sina arbetsdagar vilket upplevdes som 

stressigt. Miktionsproblemen sågs som något störande, något som gjorde det svårt att planera 

en vardag och att planera för framtiden (ibid.). I studien av Petry et al. (2004) framkom det att 
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männen hade svårt att få grepp om sina miktionsproblem och att tre månaders kontakt med 

uppföljning med en sjuksköterska inte räckte för att kunna hantera komplikationen (ibid.).  

 

Milne et al. (2008) beskrev att miktionsproblemen var större och mer chockartade än vad 

männen hade förväntat sig och uppgav att de första månaderna efter operationen var värst. 

Vidare beskrev de att miktionsproblemen upplevdes som stressande. De beskrev hur de själva 

hade försökt lindra sina besvär av miktionsproblem med egentillverkade hjälpmedel för 

besvär. En man uttryckte att han kände sig ledsen och obekväm med situationen, att speciella 

kläder och hjälpmedel påminde honom om komplikationerna vilket medförde att han mådde 

sämre. Miktionsproblemen blev bättre efter cirka sex månader för de män som aktivt hade 

utfört bäckenbottenträningar (ibid.). Även McGlynn et al. (2004) visade att 

bäckenbottenträning som utfördes före och efter operation gav minskade miktionsproblem hos 

deltagarna. Studien beskrev även att män som genomgått radikal prostatektomi upplevde 

stress av sina miktionsproblem. Zang et al. (2006) kunde se att männen som utfört 

bäckenbottenträning visade minskad ångest än de deltagare som inte hade gjort det.  

 

Burt, Caelli, Moore och Anderson (2005) beskrev svårigheten att inte vara känslomässigt 

förberedd på miktionsproblemen som följde operationen och hur stressande och ångestfyllt 

det kunde upplevas. Miktionsproblemen upplevdes som pinsamma och frustrerande. Männen 

nämnde att vissa drycker skapade mer problem än andra, som till exempel kaffe. En man 

beskrev dock att kaffe med vännerna var något han inte kunde missa trots risken för läckage. 

Det var en för stor del att ge upp av hans sociala liv. En annan man beskrev att hans 

miktionsproblem gjorde honom arg, att det var förödmjukande och nedvärderande:  

 

”I hate it when I leak; it makes me mad. It’s an embarrassment and 

demoralizing too” (Burt et al., 2005, s. 886).  

 

Upplevelser av det sociala livet hos män med miktionsproblem 

Miktionsproblemen gjorde det svårt för männen att delta i sociala aktiviteter, det ledde till ett 

socialt lidande (Palmer et al., 2003; Petry et al., 2004). Hedestig et al. (2005) visade att det 

sociala livet blev lidande eftersom det krävdes stor planering för att kunna delta i aktiviteter 

som arbete, ta en fika med vänner eller gå på bröllop. Blöta byxor och en stark odör gav en 

ständig oro inför möten med olika människor, vilket Palmer et al. (2003) även beskrev. 
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Hedestig et al. (2005) beskrev vidare  att de fick tänka på vad och hur mycket de drack, att 

inte anstränga sig för mycket och att planera sina ärenden efter de offentliga toaletter som 

fanns att tillgå (ibid.). Petry et al. (2004) menade att det var svårt att gå på promenader, arbeta 

eller umgås med familj och vänner direkt efter behandlingen. Miktionsproblemen blev dock 

lindrigare med tiden och de fick då tillbaka de förlorade sociala delarna i livet (ibid.). Mer än 

hälften (60 %) av männen i studien av Iyigun et al. (2011) beskrev att miktionsproblemen var 

den största orsaken till minskat deltagande i olika aktiviteter såsom träning och sociala möten 

med vänner och familj. Individerna ville inte delta eftersom de upplevde det som 

förödmjukande med urinträngningarna, vilket gjorde att de undvek att umgås med andra 

människor. En del av männen beskrev hur han efter operation valde att ha minskad kontakt 

med vänner (ibid.). 

 

 

Mäns upplevelser av erektil dysfunktion 

Weber et al. (2007) visade att erektil dysfunktion var den vanligaste komplikationen efter 

radikal prostatektomi för deltagarna. Deltagarna beskrev att erektil dysfunktion var något som 

påverkade deras maskulinitet. Enligt Iyigun et al. (2011) är erektil funktion en viktig del av 

vad som uppfattas som manligt. Hedestig et al. (2005) beskrev hur erektil dysfunktion 

påverkade sexlivet och det gav upphov till ångest. Sju av tio män upplevde komplikationerna 

som väldigt påfrestande på deras självkänsla, de beskrev det som att förlora en del av sin 

manlighet. Upplevelsen beskrev med olika uttryck, ”half human”, ”a weak man”, ”mutilated” 

samt ”cut down” (Hedestig et al., 2005 s. 681), eftersom den sexuella delen av männens liv 

var borta (ibid.). I studien av Harden et al. (2002) beskrev många av männen att deras erektila 

dysfunktion gjorde att de kände sig ofullständiga och de sörjde att de förlorat en viktig del i 

sitt partnerskap. Känslan av att inte vara tillräcklig till sin partner var svår att hantera och var 

deprimerande (ibid.).  

 

Enligt Iyigun et al. (2011) var erektil dysfunktion och dess påverkan på sexuella relationer 

svårt att hantera. Alla män utom en upplevde att deras sexuella förmåga hade blivit sämre 

efter operationen. Mer än hälften av männen uppgav att de hade svårt att acceptera 

komplikationen. Många uppgav att de var för unga för att ha dessa problem. De yngre männen 

såg erektil dysfunktion som ett större problem än de äldre. De äldre männen ansåg att det var 

naturligt att viss funktion ändå skulle försvinna med åldern. Några av männen kände ändå att 

komplikationen var något de fick acceptera, eftersom komplikationen var på grund av 
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behandlingsmetoden. De som upplevde en viss acceptans uppgav att de inte var unga längre 

och cancern hade ändå tagits bort och de hade livet i behåll. Ändå önskade de att den erektila 

funktionen skulle återkomma (ibid.). Burt et al. (2005) beskrev att erektil dysfunktion en 

komplikation som blev mer tilltagande ju längre tiden gick från operationen. En del av 

männen beskrev även här att komplikationen inte var något problem på grund av deras ålder. 

De menade att ha en sexuell förmåga inte är något att räkna med efter en viss ålder, men det 

visade sig att det blev ett stort problem även för dem. Andra män upplevde ångest samt stress 

över den erektila dysfunktionen och uppgav att de kände sig för unga för att ge upp ett liv 

med sexuellt umgänge. En man beskrev svårigheten att hantera och leva med sin erektila 

dysfunktion så här: 

 

”I was willing to risk impotence and incontinence to get rid of the 

cancer but it’s a little harder to do when you have to live with it” (Burt 

et al.,  2005, s. 888) 

 

Burt et al. (2005) samt Milne et al. (2008) beskrev att många av männen tyckte att det var 

svårt att prata om sin erektila dysfunktion, även om det upplevdes som ett viktigt problem att 

diskutera. Männen som deltog i studien av Burt et al. (2005) blev erbjudna läkemedel för sin 

erektila dysfunktion, men det fungerade inte tillfredställande för alla. Läkemedlen kunde 

hjälpa det fysiska men inte det psykiska, då lusten var minskad eller helt borta. Den vanligaste 

taktiken var att vänta på förbättrad erektil funktion. Det fanns en förhoppning att den skulle 

förbättras med tiden, även om de fått informationen att erektionen kanske inte skulle komma 

tillbaka. Många av männen upplevde en oro och ångest att de inte skulle räcka till för deras 

partner. Att deras erektila dysfunktion skulle göra dem ensamma och att de skulle bli lämnade 

(ibid.). Petry et al. (2004) upplevde männen som att problemen med erektil dysfunktion 

började när de fått kontroll på sina miktionsproblem. Vissa pratade öppet och berättade om 

sina problem medan andra helst inte ville prata om problemet, men svarade ändå på frågor om 

deras erektila dysfunktion under studieintervjun. Problemet sågs som något som inkräktade på 

deras integritet. Männen var besvärade över ovissheten om funktionen skulle komma tillbaka 

men uttryckte att de var glada över att allt annat gått bra med operationen (ibid.). Erektil 

dysfunktionvar den komplikationen som gav mest ångest och en känsla av ofullständighet 

(Milne et al., 2008). Milne et al. (2008) beskrev att nästan alla männen i studien uppgav att 

sexuellt umgänge var en viktig del i livet och de var inte villiga att acceptera komplikationen. 

En man uppgav att han ofta var deprimerad och att den erektila dysfunktionen hade försämrat 
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hans förhållande till sin partner. Problemet var att några av deltagarna hade lusten att 

genomföra samlag, men kunde inte få tillräcklig erektion med hjälpmedel som till exempel 

läkemedel. De upplevde att de behövde mer professionell vägledning och kunskap för att 

kunna hantera och acceptera sin erektila dysfunktion (ibid.).  

 

DISKUSSION  

Sammanfattning av huvudresultaten 

Weber et al. (2007) uttryckte att upplevelsen av förlorad kontroll vid miktionsproblem var det 

som främst påverkade männen samt medförde att det sociala livet blev lidande. Milne et al. 

(2008) visade istället att erektil dysfunktion upplevdes som den komplikation som gav störst 

besvär. Hedestig et al. (2005) samt Palmer et al. (2003) beskrev hur männen var tvungna att 

planera inför olika sociala tillställningar, vilket upplevdes som stressande och ångestfyllt. Det 

framkom också att männen oroade sig för urinläckage, stark odör och upplevde möten med 

oförstående människor som frustrerande (ibid.). Weber et al. (2007) visade även att erektil 

dysfunktion var den vanligaste komplikationen efter behandling, men att miktionsproblem var 

det som orsakade mest besvär. Männen upplevde det som att de förlorat sin självständighet 

(ibid.). Milne et al. (2008) visade att erektil dysfunktion var mycket svårt att hantera. Det var 

svårt att finna en acceptans för att erektil dysfunktion kunde vara bestående (ibid). Männen i 

studierna av Harden et al. (2002), Hedestig et al. (2005) samt Iyigun et al. (2011) beskrev att 

en viktig del i deras liv förlorats, en del av deras maskulinitet. De kände sig ofullständiga och 

det fanns en rädsla för att förlora sin partner (ibid.). 

 

Resultatdiskussion 

Upplevelser av miktionsproblem 

Yu Ko och Sawatzky (2008) kom fram till i sin litteraturöversikt att miktionsproblem ses som 

att förlora kontrollen över sin kropp. Något som Palmer et al. (2003) samt Iyigun et al. (2011) 

också visade i sina studier. Enligt Weber et al. (2005) var miktionsproblem det största 

problemet även om erektil dysfunktion sågs som vanligast i studien. Det kan bero på att 

miktionsproblemen kan upplevas som en ständig påverkan på männens dagliga tillvaro. Det 

kan ge dagliga problem i alla tänkbara situationer, miktionsproblem kan leda till frustration, 

ångest och inre stress, något som Zhang et al. (2006) kunde visa. Zhang et al. (2006) såg att 

inre stress försämrade hälsan hos männen, vilket ledde till sänkt livskvalité. Milne et al. 

(2006) menade också att miktionsproblem hade en stor påverkan på livskvalité. I deras studie 
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upplevde deltagarna miktionsproblem som ett större problem än vad de kunde föreställa sig. 

Den främsta orsaken till försämrad upplevelse av förlorad kontroll över sin kropp vilket 

Hedestig et al. (2005) även kom fram till i sin studie. Författarna kunde också visa att 

miktionsproblemen leder till frustration och ångest. Männen beskrev vidare hur de upplevde 

skam över sin förlorade kontroll av sin egen kropp, att de hade förlorat sin maskulinitet 

(ibid.). 

 

Miktionsproblem visade sig ha stor påverkan på det sociala livet. Hedenstig et al. (2005), 

Rondorf-Klym och Colling (2003) samt  Walsh och Hegarty (2010) påvisade att 

miktionsproblemen kan leda till utanförskap, ge en känsla av ensamhet och tar mycket tid till 

att planera för att kunna hanteras.  

 

Burt et al. (2004) beskrev att en stor svårighet för männen var den frustration som 

miktionsproblemen skapade. Författarna skriver vidare att det lätt uppstod situationer i det 

sociala livet som upplevdes som pinsamma (idib.). Iyigun et al. (2011) skriver om en rädsla 

över att andra människor skulle lägga märke till miktionsproblemen och männen skämdes när 

detta skedde och beskrev det som det värsta som kunde hända dem.  Kristoffersen Jahren et 

al. (2006a) beskriver att miktionsproblem kan innebära en belastning för individen som kan 

leda till oro, ångest, förtvivlan, psykiska problem och social isolering. Miktionsproblem 

beskrevs av deltagarna i Burt et al. (2004) samt Iyigun et al. (2011) som något som inte 

upplevdes existera förutom hos dem själva eftersom få vet om att män i så stor utsträckning 

lider av det. Det upplevdes svårt att prata med vänner om miktionsproblem eftersom de män 

som inte drabbats har svårt att föreställa sig den stora påverkan på livet det har. 

Miktionsproblemen tycks också ha en stark påverkan på männen och deras relationer till sina 

partners, vilket togs upp av Harden et al. (2002). De menar att männen kände sig som en 

börda för sin partner och att det gjorde komplikationen värre. Att komplikationen påverkade 

dem själva var ett stort problem men att behöva känna skuld och skapa problem för någon 

annan upplevdes som värre (ibid.).  

 

Miktionsproblemen visade sig ha störst påverkan de första månaderna efter operation och 

minskade under första året med hjälp av bland annat bäckenbottenträning. Vilket Petry et al. 

(2004) visade där männen upplevde bättre livskvalité efter att de fått bättre kontroll över sina 

miktionsproblem. McGynn et al. (2004) menade att information om bäckenbottenträning bör 

erbjudas redan vid besked om prostatacancer för att snabbt sättas in som en förebyggande 
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åtgärd. Kristoffersen Jahren et al. (2006a) skriver att män bör erbjudas och har nytta av 

bäckenbottenträning i samband med prostataoperationer.  

I Landstinget Dalarna finns endast vårdprogram för bäckenbottenträning utformat för kvinnor 

(Landstinget Dalarna, 2011). Att inte ett vårdprogram finns utformat för män anser 

uppsatsförfattarna som en brist, att mikionsproblem för män inte är uppmärksammade. 

 

Upplevelser av erektil dysfunktion 

Erektil dysfunktion var den komplikation som upplevdes mest besvärande av männen, vilket 

Weber et al. (2007) visade. Milne et al. (2006) menade att erektil dysfunktion var det största 

problemet och inte miktionsproblem. Erektil dysfunktion kan upplevas som att en viktig del 

av livet förlorats, att förlora kontrollen över sin egna kroppsliga funktion kan ge ångest och 

upplevas med stor frustration (ibid). Petry et al. (2004) beskrev att återfå kontroll och 

förbättra sin erektila dysfunktion var en viktig del för männen (ibid.). Erektil dysfunktion 

visade sig vara något männen inte ville prata om, det upplevdes som pinsamt och 

integritetskränkande (Iyigun et al., 2009).  Edberg och Wijk (2009) beskriver att en man kan 

reagera starkt på erektil dysfunktion och uppleva att manligheten tagits ifrån honom. 

Individen kan känna sig värdelös och uppleva att det inte finns något hopp kvar (ibid.). Vilket 

även beskrivs av Jonsson et al. (2009). De skriver vidare att erektil dysfunktion leder till en 

identitetskris, där mannen inte känner igen sig själv längre (ibid.).  

 

Erektil dysfunktion beskrevs som något som förändrade både kroppen och den sexuella 

lusten. Även om läkemedel till viss del kunde hjälpa det fysiska så var det svårt att få tillbaka 

den sexuella lusten. Att förlora förmågan att ha sexuellarelationer kan vara påfrestande och 

det kan finnas en rädsla hos männen att de ska förlora sin partner (Petry et al., 2004; Burt et 

al., 2005). Edberg och Wijk (2009) beskriver att den sexuella lusten är en viktig del i alla 

individers liv.  

 

För att öka självbestämmandet för männen är det viktigt att kunna hantera komplikationerna. 

Att återfå grepp om dem, att förstå dem och att lära sig om egenvård (Petry et al., 2004). 

Studien av Yu Ko och Sawatzky (2008) visade att den information som männen tog del av 

före och efter operation om radikal prostatektomi och de komplikationer ingreppet kan ge ofta 

upplevdes bristfällig. Mirza, Griebling och Kazer (2011) visade att den information som ges 

före och efter operation om komplikationerna i vissa fall kan vara så bristfällig att den kan ha 
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en negativ påverkan på männens upplevelser (ibid.). Det kan vara svårt att hantera 

information och bearbeta den under den stressiga situation ett prostatacancerbesked kan ge 

(Burt et al., 2005). För att öka kunskapen och förbättra informationen ska den ges upprepade 

gånger vid olika tillfällen (Mirza et al., 2011). I sjuksköterskans grundutbildning vid 

Högskolan Dalarna får studenterna utbildning i begreppets betydelse men det ges ingen 

fördjupad utbildning i miktionsproblem eller erektil dysfunktion. Detta leder till att det kan 

vara svårt för nyexaminerade sjuksköterskor att bemöta, hantera och identifiera behovet av 

stöd gällande komplikationerna. Stödsamtal enskilt eller i grupp visade sig vara ett effektivt 

sätt att öka kunskapen inför behandling samt komplikationerna som kan uppstå. I stödsamtal i 

grupp kan männen dela med sig och höra andras erfarenheter, det kan vara en viktig del i att 

inte känna sig ensam med problemet (Petry et al., 2004; Zhang et al., 2006). Walsh och 

Hegarty (2010) menade att stödsamtal i grupp var ett bra sätt för männen att uppleva en 

trygghet. Dock visade Walsh och Hegarty (2010) att informationen om stödgrupperna var 

bristfällig och att informationen om deras verksamhet glömdes bort. Enligt Ehrenberg och 

Wallin (2009) är det viktigt att vårdpersonal och de patientföreningar som finns samarbetar 

gällande information och tillgängligheten av den. Patienter och närstående önskar att få mer 

information och därför kan stödgrupper inom dessa patientföreningar utgöra en bra 

kunskapskälla.  

 

Metoddiskussion 

Artiklar söktes via databaserna CINAHL och PubMed, vilka är pålitliga databaser för 

omvårdnadsforskning enligt Forsberg och Wengström (2008). Databaserna överlappade 

varandra till stor del då många av sökningarna resulterade i dubletter. De sökord som 

användes var prostate cancer, radical prostatectomy, nursing, experience, erectile dysfunction, 

urination disorders. Dessa sökord användes då de ansågs mest relevanta utifrån syftet. 

Sökordet urination disorders gick inte att använda i CINAHL då inga relevanta träffar 

uppstod, varpå istället sökordet urinary hittades och endast användes i CINAHL.  

 

Uppsatsförfattarna har arbetat tillsammans och fört diskussioner under hela examensarbetet. 

Arbetet har utförts gemensamt med att översätta och förstå de olika studiernas resultat för att 

minska missförstånd av det engelska språket. Studierna som använts i resultatdelen har 

relativt lika resultat vilket tyder på att män upplever och uppfattar sina komplikationer på 

liknande sätt i nordamerika och europa. 
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Både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades i studien för att få ett bredare urval. 

Forsberg och Wengström (2008) menar att kombinera studier av kvalitativ eller kvantitativ 

ansats kan ge större del av aktuell forskning som finns inom det valda området. Sex av 

studierna som valdes ut till resultatet var av kvalitativ ansats och fyra var kvantitativa. 

Begränsning hade eventuellt kunna göras till endast kvalitativa studier för att besvara 

frågeställningarna genom mer subjektiva svar från männen, men uppsatsförfattarna baserar 

sitt val att inkludera kvalitativa samt kvantitativa studier på Forsberg och Wengström (2008) 

som menar att en blandning av de båda ansatserna kan besvara frågeställningar från olika 

synvinklar. 

 

Ett aktivt val gjordes att inkludera studier gjorda i Europa eller Nordamerika relaterat till 

kulturella skillnader i andra världsdelar. Att inkludera studier från dessa länder kan anses som 

en styrka, då länderna har en liknande samhällsstruktur (Forsberg & Wengström 2008). 

Forsberg och Wengström (2008) menar att det också kan ses som en svaghet för den externa 

validiteten att inte inkludera studier från andra delar av världen, till exempel Asien och Afrika 

för att se andra kulturers metoder och upplevelser, då vi lever i ett mer mångkulturellt 

samhälle. Därför kan resultatet inte generaliseras till alla män i Sverige då det kan finnas 

kulturella skillnader i behandligmetoder samt olika behov av information och stöd.  

 

Studier äldre än tio år exkluderades vilket baserades på Forsberg och Wengströms (2008) 

rekommendationer att använda den senaste relevanta forskning inom det valda ämnet. 

Relaterat till författarnas språkkunskaper exkluderades även studier skrivna på andra språk än 

engelska. Att studier på andra språk exkluderades kan ha lett till att värdefulla och intressanta 

studier missats. För att kontrollera mängden artiklar skrivna på andra språk än engelska 

genomfördes en testsökning i databasen PubMed i april 2012, utan limits. Studier som 

anträffades var fler än tidigare genomförda sökningar samt på fler språk än engelska. De 

andra språken som återfanns var franska (n=2), kinesiska (n=1) samt tyska (n=2).  

 

Uppsatsförfattarna anser att om mer tid lagts på att hitta användbara sökkombinationer med 

CINAHL headings kunde möjligen andra relevanta studier till litteraturöversikten påträffats. 

 

Slutsats 

Män som genomgått radikal prostatektomi drabbas ofta av komplikationerna miktionsproblem 

och erektil dysfunktion. Komplikationerna gav upphov till stress, oro, ångest samt en känsla 
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av ofullständighet. Fler män drabbas av erektil dysfunktion, men miktionsproblemen 

upplevdes av en del män som det största besväret. Med litteraturöversikten hoppas 

uppsatsförfattarna att vårdpersonal får ökad förståelse för män och deras upplevelser av 

miktionsproblem och erektil dysfunktion. Genom ökad förståelse för sjuksköterskor hoppas vi 

att information om miktionsproblem och erektil dysfunktion hos män ges i tidigt skede och att 

stöd under hela behandlingstiden finns tillgänglig. Uppsatsförfattarna anser även att mer 

utbildning för sjuksköterskor i grundutbildning krävs då det är komplikationer som ofta glöms 

bort och är tabubelagda.  

 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Mer kvalitativ forskning krävs för att få en ökad förståelse för hur män upplever 

komplikationerna efter radikal prostatektomi. Mer forskning önskas också för att få veta hur 

information och stöd från sjuksköterskor kan förbättras för att öka livskvalitén och förståelsen 

hos männen.  
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