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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund   
 
Icke-maligna prostataförändringar är ett utbrett samhällsproblem och en vanlig anledning till att 
människor söker sjukvård. Prostatit och benign prostatahyperplasi är två icke-maligna 
förändringar som kan te sig på olika sätt och kan orsaka lidande hos de drabbade, ofta genom 
”lower urinary tract symptoms” och smärta som är vanliga symtom. Att lindra lidande är vårdens 
uppgift och en sjuksköterskas ansvar.   
 
Syfte  
 
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa hur det är att leva med en icke-malign 
prostataförändring.  
 
Metod  
 
Metoden som användes var icke-systematisk litteraturöversikt där 18 artiklar analyserades.  
 
Resultat 
 
Resultatet efter att ha analyserat de inkluderad studierna visade att icke-maligna 
prostataförändringar kan ha inverkan på samliv och relationer, ge upphov till känslor av skam, 
rädsla och oro, att det finns faktorer som kan vara mer eller mindre gynnsamma vid dessa 
tillstånd samt att det finns rum för förbättring vid mötet med sjukvården. 
 
Slutsats 
 
Resultatet i denna litteraturöversikt visar på att leva med icke-maligna prostataförändringar och 
symtomen de ger upphov till kan ha en tydlig inverkan på drabbade personers liv och livskvalitet 
i ett flertal aspekter 
 
Nyckelord: Benign prostatahyperplasi, Icke-maligna prostataförändringar, Livskvalitet, Lower 

Urinary Tract Symptoms, Prostatit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
   

ABSTRACT 
 
Background 
 
Non-malignant prostatic conditions are a prevalent problem in society and a common reason as to 
why people seek medical care. Prostatitis and benign prostatic hyperplasia are two examples of 
non-malignant conditions that can appear in different ways and that could cause the afflicted 
person suffering, oftentimes through symptoms like pain and lower urinary tract symptoms. 
Alleviating suffering is an undertaking of health-care professionals’ and a nurse’s responsibility.   
 
Aim 
 
The aim of this literature review was to illuminate what it is like to live with a non-malignant 
prostatic condition.  
 
Method 
 
Non-systematic literature review where 18 articles were analyzed.   
 
Results 
 
The results of the included and analyzed studies show that non-malignant prostatic conditions can 
influence intimate relationships, cause feelings of shame, fear and worry, that there are factors 
that can be more or less favourable in relation to these conditions and that there is room for 
improvement in the meeting with healthcare professionals.  
 

Conclusions 
 
The results in this non-systematic literature review show that living with non-malignant prostatic 
conditions, and the symptoms they cause, can have a significant influence on the affected 
persons’ lives and quality of life in several aspects.   
 
Keywords:  Benign prostatic hyperplasia, Lower urinary tract symptoms, Non-malignant 
prostatic conditions, Prostatitis, Quality of life 
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INLEDNING  
Denna litteraturöversikt riktar sig till grundutbildade sjuksköterskor och ämnar öka deras 
förståelse för personer med icke-maligna prostataförändringar och deras förväntningar i mötet 
med sjukvården. Prostatasjukdomar drabbar en stor del av befolkningen och ter sig genom ett 
flertal besvärande symtom som kan leda till en begränsning i vardagen och en minskad 
livskvalitet. Detta är en patientgrupp som en grundutbildad sjuksköterska kommer möta var hen 
än väljer att arbeta inom vårdapparaten, därför är kunskap om denna patientgrupp är värdefull. Vi 
valde att lyfta den här patientgruppen då vi under praktik och arbete stött på patienter med besvär 
från prostatan som vid vissa tillfällen inte möttes med den förståelse de förtjänade. 
 
BAKGRUND 

Icke-maligna prostataförändringar  

Prostata 
Prostatan, eller blåshalskörteln, är en körtel som finns hos biologiskt födda män och är 
lokaliserad vid slutet på urinblåsan (Aaron, Franco, & Hayward, 2016). Körteln väger ca 20–25 
gram och kan till storleken jämföras med en valnöt (Aaron, Franco, & Hayward, 2016) eller 
kastanj (Almås, Stubberud, & Grønseth, 2011). Prostatan omringar urinröret och däri tömmer 
prostatan sitt sekret under ejakulation. Detta sekret blandas med sekret från andra könskörtlar 
som ska se till att ge spermierna de bästa förutsättningarna för att lyckas med befruktning (Sand, 
Sjaastad, Haug, & Bjålie, 2007). Aaron, Franco & Hayward (2016) skriver att det finns tre 
vanliga sjukdomar som kan drabba detta relativt lilla organ: benign prostatahyperplasi (BPH), 
prostatacancer och prostatit. Då prostatacancer är malignt, kommer det inte att vara ett av 
fokusområdena i denna litteraturöversikt 
 
Prostataförstoring 
Prostataförstoring är något som påverkar en mycket stor andel av befolkningen. Sjuttio till åttio 
procent av alla män över 60 års ålder har en förstorad prostata och av dessa så har ungefär hälften 
symtom (Almås, Stubberud, & Grønseth, 2011). Då urinröret pressas ihop och smalnar av när 
prostatan växer, kan symtom uppstå (Sand, Sjaastad, Haug, & Bjålie, 2007). Två icke-maligna 
prostataförändringar är benign prostatahyperplasi och prostatit.  
 
Cheng-Ling och Hann-Chorng (2017) listar i en artikel olika riskfaktorer för att utveckla 
förstorad prostata. Fetma, ålder, genetik, hormoner och inflammation är några exempel på det 
som artikelförfattarna menar kan leda till symtomgivande prostataförändringar. Almås, Stubberud 
och Grønseth (2011) lyfter att testosteron, det manliga könshormonet, får prostatan att växa. 
 
Symtom 
Symtom är självupplevda och subjektiva och betyder i regel att det är något som inte stämmer i 
kroppen. Hong, Rayford, Valiquette och Emerton (2004) beskriver LUTS, ”lowe urinary tract 
symptoms”, som en blandning av olika symtom som alla kan kopplas till problem med prostatan. 
Bland dessa symtom finns både symtom kopplade till problem med att lagra urin som kan leda 
till en känsla av och ett ökat behov av att tömma ofta vilket i sin tur kan leda till nokturi där den 
drabbades nattsömn påverkas negativt. LUTS inkluderar även tömningssymtom såsom svag eller 
växlande stråle eller att det tar lång tid och är ansträngande att påbörja miktion (Hong et al., 
2004). Den sexuella funktionen, både erektil dysfunktion och ejakulationsförmågan, kan påverkas 
av LUTS och läkemedelsbehandlingen för att hantera dessa symtom enligt Seftel, Rosen, och 
Kuritzky (2007).  
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Diagnostik 
Utredningen av en eventuell prostataförstoring kretsar till stor del kring att utesluta 
differentialdiagnoser som urinvägsinfektion eller blåscancer, enligt Jonsson och Wiklund (2018). 
Alla sjukdomar som påverkar de nedre urinvägarna och orsakar LUTS är i praktiken 
differentialdiagnoser till BPH. När differentialdiagnoser uteslutits består utredningen av en 
anamnes för att få en överblick och kartlägga besvär, rektalpalpation för att undersöka storleken 
på prostata och eventuella cancerdrabbade områden samt en urinsticka där patienten skyndsamt 
ska remitteras till urolog om makrohematuri kan konstateras. Blodprover tas för att kontrollera 
nivån av PSA, ett protein som produceras av cellerna i prostatan, i blodet och kreatinin 
kontrolleras. Utöver det används miktionsschema, tidsmätning vid miktion och IPSS: 
International Prostate Symtom Score (Jonsson & Wiklund, 2018).   
 
Det finns en rekommenderad blankett kallad International Prostatic Symphtom Score, eller på 
svenska översatt till Symtombedömning vid prostatabesvär (I-PSS), som kan användas för att 
skatta hur en person upplever sina symtom (Nikola, 2016). Där finns även en fråga gällande 
livskvalitet. Detta självskattningsformulär är rekommenderat att använda både vid initial 
utredning och vid senare uppföljning (Nikola, 2016). 
 
Det finns även ett självskattningsinstrument som används för att skatta symtomen vid kronisk 
prostatit/kronisk bäckenbottensmärta, kallad NIH Chronic Prostatitis Symptom Index (NIH-
CPSI) (Clemens et al, 2009). Denna självskattning tar upp smärta, miktionsproblematik samt 
livskvalitet. Detta instrument har använts som underlag i många studier i området och har 
översatts till många olika språk (Clemens et al, 2009). 
 
Short-form 36 är ett självskattningsformulär som mäter livskvalitet inom åtta parametrar (Andréll 
et al., 2009). Detta instrument används både inom forskning samt kliniskt vid uppföljning av 
patienter.  

Benign prostatahyperplasi 

Med benign prostatahyperplasi (BPH) menas att prostatan har växt och eventuellt ger något eller 
några av tidigare nämnda symtom. Enligt Almås, Stubberud och Grønseth (2011) har graden av 
förstoring ingen direkt korrelation med hur mycket besvär patienten upplever.  
 
Farmakologisk behandling 
Almås, Stubberud, & Grønseth (2011) skriver att farmakologiska behandlingar brukar prövas 
innan överväganden gällande kirurgiska behandling. Norlén och Lindström (2014) skriver om två 
olika sorters läkemedel vid prostataförstoring. Det ena som författarna skriver om är 5-
alfareduktashämmare (5ARI), som verkar genom att hämma enzymet 5-alfareduktas. Detta 
enzym är avgörande vid omvandlingen av testosteron till dihydrotestosteron. Dihydrotestosteron 
är en särskilt stark tillväxtfaktor för prostatan. I och med denna hämning av omvandlingsenzymet 
så minskar prostatan. Läkemedlet har dock bara effekt på urinretention. Andra symtom har inte 
alls svarat lika bra på detta läkemedel. Den mest noterade biverkningen på detta är minskad 
sexuell lust (Norlén & Lindström, 2014).  
 
Den andra sortens läkemedel som Norlén och Lindström (2014) tar upp är Alfa-1-antagonister 
(även kallade alfa-blockerare). Dessa verkar genom att påverka prostatans muskler som ligger 
runt urinröret. Dessa läkemedel har generellt snabbare effekt än de andra. Här är biverkningarna 
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blodtrycksfall samt yrsel, trötthet och huvudvärk. Norlén och Lindström (2014) beskriver dem 
dock som förhållandevis milda.  
 
I en systematisk litteraturöversikt av Dahm et al. (2016) konstaterar författarna att det utvecklats 
nya läkemedel för att behandla LUTS relaterat till BPH. Deras slutsats var dock att ingen av 
dessa nya läkemedel, själva eller i kombination, verkar överlägsna den vanliga behandlingen med 
alfa-blockerare.  
 
Kirurgiska ingrepp 
Almås, Stubberud och Grønseth (2011) beskriver fyra olika kirurgiska ingrepp för BPH. Ungefär 
en fjärdedel av de patienter som upplever symtom av sin prostatahyperplasi behöver behandlas 
kirurgiskt. För val av ingrepp är storleken på prostatan bestämmande. Vidare radar Almås, 
Stubberud och Grønseth (2011) upp fyra olika sorters kirurgiska ingrepp som utförs vid denna 
typen av problematik.  
 
Utifrån Almås, Stubberud och Grønseth (2011) text kan transuretral resektion av prostata (TUR-
P) kort beskrivas som att prostatakörteln snittas och bränns bort med hjälp utav ett resektoskop. 
För att sedan kunna avgöra vad det är för tumörtyp så skickas den borttagna vävnaden för vidare 
undersökning, konstaterar de. Nya symtom kan uppstå efter detta ingrepp då det inte går att få 
bort all vävnad, som sedan kan komma att tillta och bli större. Postoperativa, negativa 
konsekvenser för patienterna är att 50–100 procent får retrograd ejakulation. Med detta menas att 
sperman blir bakåtgående upp i urinblåsan och kommer ut vid vattenkastning. Därför 
rekommenderas inte detta ingrepp för personer som planerar att bilda familj, enligt författarna. 
Ordinering av antibiotika postoperativt är ofta förekommande då två till fem procent får infektion 
eller inflammation i bitestikel. Risken att bli inkontinent efter TUR-P är en till två procent. 
Risken för impotens stiger inte efter detta ingrepp (Almås, Stubberud, & Grønseth, 2011).  
 
Fortsättningsvis tar Almås, Stubberud och Grønseth (2011) upp alternativet öppen prostatektomi 
transvesikal, det vill säga att urinblåsan öppnas genom ingång från buken. Eventuella blåssten 
och prostatans omfång är bestämningsfaktorer vid val av metod. Allt levrat blod spolas bort från 
urinblåsan postoperativt innan patienten kateteriseras så att en kontinuerlig genomspolning blir 
möjlig. Denna kateter brukar avvecklas efter ungefär fem dagar. En retropubisk sårdrän inte 
försedd med vakuum läggs in, som sedan tas bort när dränaget av sårvätska sinar. Postoperativa 
komplikationer som Almås, Stubberud och Grønseth (2011) lyfter är urinvägsinfektion och 
utveckling av urosepsis. Mindre vanligt men förekommande är permanent stressinkontinens, 
strikturer och impotens. De som upplever inkontinens efter ingreppet kan gynnas av 
bäckenbottenträning. Postoperativt är det viktigt att kontrollera urinflödet hos patienten då det 
som sagt finns risk för förträngningar av urinröret. Vid detta ingrepp så tas inte all prostatavävnad 
bort, vilket senare kan leda till hypertrofi eller cancer i den vävnad som finns kvar (Almås, 
Stubberud, & Grønseth, 2011).  
 
Ett tredje alternativ är blåshalsincision, vilket kan utföras om prostatan bara är lite grann 
förstorad men ändå påverkar så att urinpassagen stängs av vid vattenkastningen, skriver Almås, 
Stubberud och Grønseth (2011). Författarna förklarar ingreppet som att “...man lägger en eller två 
snitt genom prostatakörteln” (Almås, Stubberud & Grønseth, 2011, s. 68). Genomspolning 
genomförs inte efter detta ingrepp och katetern avvecklas dagen efter ingreppet. Vävnadsprov för 
vidare undersökning utvinns inte med denna metod (Almås, Stubberud, & Grønseth, 2011).  
 
Den fjärde kirurgiska behandlingen som Almås, Stubberud och Grønseth (2011) tar upp är uretra- 
eller prostatastent. Detta kan vara gynnsamt för patienter med urinretention som inte skulle klara 
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av en operation. Almås, Stubberud och Grønseth (2011, s. 69) beskriver det som att patienterna 
“...få en stent inlagd i urinröret”. Efter ett framgångsrikt ingrepp kommer patienten inte längre 
vara i behov av en kvarliggande kateter (Almås, Stubberud, & Grønseth, 2011).  
 
Det finns även andra farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingar för att behandla 
BPH. Bland annat tar Abt et al. (2018) upp “Prostate artery embolisation”, PEA, som ett 
alternativ till TUR-P. Det är ett mindre ingrepp som kan utföras under lokalbedövning och den 
forskning som gjorts om detta ingrepp verkar tyda på positiva resultat. HoLEP (holmium laser 
enucleation of the prostate) är ytterligare ett alternativt ingrepp (Mayo clinic, 2019) vid benign 
prostatahyperplasi. Prostatavävnad som blockerar urinflödet skärs bort med hjälp av laser. För att 
sedan få mindre bitar som är enkla att avlägsna används ett annat instrument vilket gör att inga 
snitt i till exempelvis buken behövs (Mayo clinic, 2019). I en litteraturöversikt av Tholomier, 
Valdivieso, Hueber och Zorn (2015) nämns även HoLAP (Holmium laser ablation of the 
prostate) som ett alternativ till TUR-P för mindre eller mellanstora prostator.  
 
Prostatit 

Enligt Zaidi, Thomas och Chughtai (2018) är prostatit definierad som inflammation och svullnad 
av prostatakörteln. Khan et al. (2017) skriver att prostatit kan stå för så mycket som 25 procent av 
anledningarna att söka vård inom urologin. Pontari och Ruggieri (2014) skriver att orsaken till 
sjukdomens uppkomst inte är säkerställd. Deras slutsats är att symtomen verkar vara resultatet av 
flera olika faktorer som samspelar med varandra, både psykologiska faktorer och nedsatt funktion 
i neurologiska, immunologiska och endokrina system.  
 
Zaidi, Thomas och Chughtai (2018) konstaterar att prostatit kan te sig på flera olika sätt. De 
nämner akut bakteriell prostatit, kronisk bakteriell prostatit, kronisk prostatit/kronisk 
bäckenbottensmärta (CP/CPPS) samt asymtomatisk inflammatorisk prostatit.   
 
Enligt Wagenlehner, Naber, Bschleipfer, Brähler och Weidner (2009) är det bara vid akut och 
kronisk bakteriell prostatit som sjukdomsalstrande organismer kan tas och odlas. Mot dessa 
menar artikelförfattarna att antibiotika skall ordineras under en anpassad tidsperiod. Stora delar 
av alla dem med prostatit har däremot annan sorts prostatit, och där konstaterar författarna att är 
debatterbart om ordinering av antibiotika är lämpligt, eftersom att det inte är säkert att ursprunget 
är en infektion. I sin slutsats skriver Wagenlehner, Naber, Bschleipfer, Brähler och Weidner 
(2009) att detta är ett komplicerat, med en överhängande risk att bli kroniskt, tillstånd. Författarna 
lyfter vikten av att informera patienterna om diagnostikens komplexitet med många 
differentialdiagnoser och en behandling som kan komma att endast bli delvis framgångsrik. 
 
Sjuksköterskans roll  
Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) ska omvårdnaden som bedrivs i Sverige utgå från ett 
humanistiskt synsätt där varje individ ses som aktiv, kapabel till skapande och är en del av ett 
större sammanhang. Grundläggande är att omvårdnad ska individualiseras och anpassas till 
person och situation. Omvårdnadens mål är att främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa 
samt lindra lidande och verka för ett fridfullt och värdigt avslut av livet för en person med ohälsa 
eller sjukdom med beaktande av kulturell bakgrund, ålder, kön och sociala villkor (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2016). 
  
Svensk sjuksköterskeförening (2016) definierar omvårdnad i Värdegrund för omvårdnad. 
Omvårdnad bedrivs i regel på personnivå och därför är relationsaspekten betydlig och viktig. En 
person som söker professionell sjukvård och därmed klassas som en patient kan komma att 
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behöva stöttning på flera olika plan där relationen till vårdgivaren kan bli avgörande. 
Maktförhållandet i relationen mellan patient och vårdgivare bör vara balanserat så att patient samt 
närstående känner sig delaktiga i omvårdnaden och ett partnerskap kan etableras (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2016).  
 
Teoretisk utgångspunkt 

Lidande 
Wiklund Gustin och Bergbom (2017, s. 213) skriver om lidande: “Förståelse och kunskap om 
lidande är vårdandets hjärta och att lindra lidande är motivet för all vårdverksamhet”.  
 
Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) är lidande en naturlig komponent i livet. Då lidande 
är subjektivt, det vill säga att det alltid utgår ifrån hur en person upplever sin situation och vilken 
innebörd olika händelser får, är lidande högst unikt. Exempel på betydelsen av lidande är när en 
person känner att denne inte kan hantera och styra en situation eller när en person känner sig 
förminskad och förolämpad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Ferrell och Coyle (2008) listar 
bland annat sorg och förlust, hopplöshet, brist på kontroll och mångfaldig inre oro i en klinisk 
definition av begreppet lidande.  
 
Som tidigare nämnt skriver Wiklund Gustin och Bergbom (2017) att lindrande av det mänskliga 
lidandet är centralt i vårdverksamheten. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014) är att lindra lidande ett av sjuksköterskans fyra grundläggande 
ansvarsområden. Wiklund Gustin och Bergbom (2017) skriver vidare att kunskap om lidande 
inom hälso- och sjukvården måste belysas och kompletteras, för att sedan kunna utveckla 
förmågan att lindra lidandet.   
 
Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) är första steget för lindring av lidande att 
vårdpersonal bekräftar det lidande som patienten upplever och uttrycker. Vidare skriver de att 
vårdarens tillgänglighet och deltagande kan förenkla för patienten så att denne kan förlikas med 
och få ett nytt perspektiv på sitt lidande. Friberg och Öhlén (2014) skriver att lidande är kopplat 
till passivitet, att tvivla på sin förmåga och kränkt värdighet. Det är därför mycket viktigt att som 
sjuksköterska inte bara bekräfta, utan även hjälpa patienten att se sig som stark, autonom och 
bidra till en stärkt värdighet. Detta ska då kunna leda till chansen att utvecklas och lära sig av 
upplevelsen. Detta är i enlighet med Svensk sjuksköterskeförenings text. Friberg och Öhlén 
(2014) tar dock vidare upp att det är viktigt att patienten får möjlighet att, om denna vill, vara 
passiv och lita på sjuksköterskan. Detta för att minska risken att tvinga patienten till något denna 
inte orkar och på så sätt eventuellt öka lidandet.  
 
Problemformulering  

Icke-maligna prostataförändringar är något som påverkar en stor andel av världens befolkning. 
De är dessutom en vanlig anledning till att människor söker sjukvård. Dessa förändringar kan 
uttrycka sig på olika sätt. Benign prostataförstoring eller prostatit är två exempel och kan vara av 
varierande allvarlighetsgrad. Gemensamt är dock att dessa förändringar kan påverka det dagliga 
livet och orsaka lidande hos de drabbade. Att lindra lidande är vårdens uppgift och är ett av 
sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden. Fokus i denna litteraturöversikt var att lyfta 
patienterna med icke-maligna prostataförändringar och deras upplevelser av tillstånden. Här 
inkluderades upplevelsen av mötet med sjukvården samt tillståndets inverkan på de drabbades 
dagliga liv, och detta gjordes genom ett fokus på tre frågeställningar.  
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SYFTE  

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa hur det är att leva med en icke-malign 
prostataförändring.  
 
Frågeställningar:  

1. Vilka upplevelser hade patienterna? 
2. Hur påverkades det dagliga livet? 
3. Hur var mötet med vården? 

 

METOD  

Design 
Designen för föreliggande arbete var en icke-systematisk litteraturöversikt. Kristensson (2014) 
konstaterar att litteraturstudier är mycket vanliga inom det hälso- och vårdvetenskapliga området. 
Då det är ett lämpligt sätt att samla ihop viktig och aktuell kunskap som sedan kan tillämpas ute i 
verksamheter. Systematiska litteraturöversikter är en stor del av att hälso- och sjukvården ska 
kunna jobba evidensbaserat. Även icke-systematiska litteraturöversikter har potential att bidra 
med viktig kunskap (Kristensson, 2014).  
 
En icke-systematisk litteraturöversikt behöver inte tillgodose de krav som finns för att något ska 
kategoriseras som en systematisk litteraturöversikt (Kristensson, 2014). Icke-systematiska 
litteraturöversikter kan i olika grad uppfylla villkoren för en systematisk litteraturöversikt. En 
systematisk litteraturöversikt har en högre kvalitet och ökad tillförlitlighet, gentemot en icke-
systematiska litteraturöversikt. Detta för att tillvägagångssättet för en systematisk översikt skall 
följa en viss ordning och vara tydligare beskrivet. I arbetet med en systematisk litteraturöversikt 
ämnas att leta efter, undersöka och kontrollera samt sammanställa all relevant litteratur 
(Kristensson, 2014). Polit och Beck (2017) lyfter fram att icke-systematiska litteraturöversikter 
kan vara användbara att utföra innan en systematisk litteraturöversikt genomförs, både för att ge 
en uppfattning angående omfattningen och typen av litteratur som finns och för att i den 
systematiska litteraturöversikten ha en mer specificerad frågeställning. Flera positiva saker med 
att genomföra en icke-systematisk litteraturöversikt är att det ger en uppfattning om bakgrund och 
om vad för sorts strategier som skulle kunna vara behjälpliga vid genomförandet av en 
systematisk litteraturöversikt. Icke-systematiska litteraturöversikter har generellt en mer öppen 
frågeställning och en mer anpassningsbar och flexibel metod (Polit & Beck, 2017).  
 
Urval 

Avgränsningar 
Filtret engelska har lagts på i både CINAHL och PubMed, för att underlätta läsning och 
tolkning. Inga geografiska avgränsningar implementerades.  
  
I CINAHL har genomfördes sökningen med tidsperioden Jan 2010 - Dec 2019 för att kunna 
fånga upp så många relevanta artiklar som möjligt. Antagandet är att personers upplevelser inte 
har förändrats i samma utsträckning som till exempel medicinska framsteg, och att personers 
upplevelser från 2010 därför absolut kan vara relevanta idag. 
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I PubMed har filtret 5 år lagts på, därför att det i PubMed står mycket om medicinska aspekter. 
Inom detta har det skett mer framsteg och därför kan det vara mer relevant med mer uppdaterad 
information. 
 
Inklusionskriterier  
Inklusionskriterier för denna litteraturstudie var icke-maligna prostataförändringar som givit 
upphov till symtom. Studier med patientperspektiv inkluderades.  
 
Exklusionskriterier 
Artiklar som beskriver sjukdomstillståndet vid, och behandlingen av, prostatacancer.    
 
Datainsamling 

Datainsamlingen har gjorts i enlighet med Polit och Becks (2017) beskrivning av genomförandet 
av en litteraturstudie. Första steget var att identifiera och formulera problemet som skulle 
undersökas. Utifrån det formulerade problemet gjordes ett val av databaser, och för att kunna 
genomföra en korrekt sökning användes Svensk MeSH vid valet av sökord. I PubMed 
genomfördes sökningen med MeSH-termer i fritext med de Booleska operatorerna ”AND” och 
”OR”. I tabell 1 nedan redovisas resultatet av de hittills genomförda sökningarna. Det första 
sökresultatet sållades och relevanta artiklar plockades ut. I CINAHL användes också synonymer 
funna på Svensk MeSH som sökord. För att utsöka sökningen så användes ”Apply equivalent 
subjects”. Det var en fritextsökning som genomfördes, det vill säga att det inte var en specifik 
fältsökning, med de Booleska operatorerna ”AND” och ”OR”.  
 
En fördel med metoden icke-systematisk litteraturöversikt är att så kallade feedback loops 
möjliggör att gå tillbaka, se över och utöka sökningen om det under arbetets gång blir tydligt att 
mer relevant information kan nås genom att göra detta (Polit & Beck, 2017). Det är den funna 
relevanta informationen som är intressant, det är alltså inte på något sätt fel att göra flera 
sökningar.  
 
Sökning genomfördes i PubMed och CINAHL med relevanta sökord (se tabell 1). Först gjordes 
en överskådlig bedömning av artiklar utifrån titel och huruvida den tedde sig relevant i 
förhållande till denna litteraturöversikt. Sökningen gav upphov till ett stort antal träffar. För att 
säkerställa att inga relevanta artiklar förbisågs så genomfördes arbetet i databaserna från två håll: 
från första sidan till mitten och från sista sidan till mitten. Efter det synades artiklarna med 
noggrant och där de bedömdes innehålla information relevant för att besvara litteraturöversiktens 
syfte lästes även abstrakt. Utifrån det urvalet genomfördes en noggrann läsning, värdering och 
kategorisering av artiklar och studier. I tabell 1 presenteras bara de sökningar som genererade 
resultat som inkluderats i arbetet. Tabell 1 anger inte dubbletter av lästa abstrakt, lästa artiklar 
eller inkluderade artiklar. Dubbletter av antal träffar kan förekomma. Artiklarna som framkom 
genom systematisk sökning är markerade med * i referenslistan och Bilaga B. 
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Tabell 1. Presentation av databassökning 
DATABAS  
DATUM  

SÖKORD  ANTAL 
TRÄFFAR 

ANTAL 
LÄSTA 
ABSTRACT  

ANTAL 
LÄSTA 
ARTIKLAR 

ANTAL 
INKLUDERADE 
ARTIKLAR  

PubMed 
190913 

(((((((PATIENT 
PERSPECTIVE) AND 
PROSTATIC HYPERTROPHY) 
OR ADENOMAS, 
PROSTATIC) OR PROSTATIC 
HYPERPLASIA, BENIGN) OR 
PROSTATIC HYPERTROPHY, 
BENIGN) OR ADENOMA, 
PROSTATIC) OR PROSTATIC 
HYPERPLASIA) OR 
PROSTATITIS AND 
QUALITY OF LIFE 

701 18 13 9 

CINAHL 
190913 

Patient perspective AND 
Prostatic Hypertrophy OR 
Prostatic Hyperplasia OR 
Prostatic Adenomas OR 
Prostatic Adenoma OR 
Benign Prostatic 
Hyperplasia OR 
Benign Prostatic 
Hypertrophy OR 
Prostatitis 
 
 

2082 101 8 5 

 TOTALT 2783 119 21 14 
 
Manuella sökningar 
Ett antal manuella sökningar genomfördes via referenslistor till artiklar hittade via systematiska 
sökningar. De artiklar som valdes ut genom en manuell sökning är i matrisen (se Bilaga B) och 
referenslistan markerade med **. De manuellt funna artiklarna hade inte samma krav på ålder 
som de systematisk funna. Det på grund av att artiklarna handlade om personers upplevelser av, 
och hur deras liv påverkats av, icke-maligna prostataförändringar. Som tidigare konstaterat 
resonerades det att personers subjektiva upplevelser inte förändrats på samma sätt som 
medicinska framsteg. I föreliggande litteraturöversikt har strävan varit att inkluderade artiklar 
skulle befinna sig inom den etablerade tidsramen för inklusion, men ställda mot syftet med denna 
litteraturöversikt inkluderades även äldre artiklar som bedömts vara relevanta. Totalt 
inkluderades fyra artiklar från manuella sökningar i denna litteraturöversikt.  
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Kvalitetsgranskning  

I denna litteraturöversikt genomfördes en kvalitetsgranskning enligt Sophiahemmet Högskolas 
bedömningsunderlag (se bilaga A). Studier tilldelades en vetenskaplig klassificering och delades 
upp i kategorier om ”I-III” baserat på den kvalitet studierna bedömdes ha. ”I” innebar det högsta 
betyget och att studien bedömdes vara av god kvalitet, ”II” att några men inte alla kriterierna för 
att klassas som ”I” uppfylldes och klassades som medel och ”III” innebar att artikeln bedömdes 
vara av lägre kvalitet. Granskningsprocessen utgick från den bifogade matrisen i detta arbete (se 
bilaga A). 
 
Kvalitetsgranskningen var viktig både för att värdera artiklarnas vetenskapliga nivå och för att 
avgöra om de artiklar som valts ut var relevanta och kunde kopplas till det aktuella arbetets syfte, 
enligt Henricson (2017). En kvalitetsgranskning är alltså viktig för att säkerställa tillförlitligheten 
och relevansen i det material som används (Henricson, 2017).  
 
Då tillgängligt och lämpligt material var relativt begränsat fick ett ställningstagande göras till 
varje enskild artikel och en avvägning göras. Strävan var att hålla högsta möjliga kvalitet men där 
bedömningen gjordes att studier av lägre kvalitet haft relevant innehåll inkluderades även de.  
 
En kontinuerlig kvalitetsgranskning genomfördes av de artiklar som teddes vara relevanta istället 
för att göra en enda kvalitetsgranskning av alla då urvalet var färdigt. Det för att undvika risken 
att en eller ett flertal artiklar skulle visa sig vara olämpliga att använda i denna litteraturöversikt i 
ett senare skede.  
 
Dataanalys  

Analysmetoden som användes i föreliggande litteraturöversikt beskrevs av Friberg (2018) och 
består av fem steg beskriven av Friberg (2018). När läsningen av artiklarna påbörjades skrevs 
samtliga artiklar ut. Valet att läsa dem i pappersform gjordes för att underlätta läsningen och göra 
det möjligt att stryka över och anteckna i texten. Två olika färger användes under hela processen. 
För att undvika att tankar skulle glömmas eller saker blandas ihop lästes en artikel i taget och 
diskuterades innan arbetet fortgick. Efter läsning av varje artikel jämfördes understrykningar och 
anteckningar för att se om de första reflektionerna var olika eller inte. Att två olika färger använts 
förtydligade detta. Samma procedur genomfördes efter läsning av varje text. Läsningen skedde på 
samma plats för att på ett effektivt och ärligt sätt kunna diskutera texterna och hur, och om, de 
relaterade till arbetets syfte på ett tillfredsställande sätt.  

För att underlätta diskussionen och organisera uppstådda reflektioner skapades ett separat 
dokument för att föra protokoll under diskussionerna. Varje enskild artikel blev en rubrik och 
under rubriken punktades det upp, efter diskussion baserat på intryck av texten, det som 
upplevdes vara relevant i förhållande till arbetets syfte. Detta i enlighet med Fribergs (2018) 
första steg i att analysera.  

Efter det grupperades artiklarna baserat på gemensamma teman eller kategorier som identifierats 
och formulerats under bearbetningen av texterna, för att på ett organiserat och tydligt sätt kunna 
arbeta fram resultatet. Kategorierna som kom att bli var samliv och relationer, skam, oro och 
rädsla, mötet med sjukvården, resurser och belastningar. 
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Forskningsetiska överväganden  

Vi valde att sitta tillsammans varje dag under arbetet för att kontinuerligt kunna reflektera. Det 
för att vi ville undvika att eventuell förförståelse skulle färga ingången i arbetet och för att vi ville 
försäkra oss om att vi båda var på väg åt samma håll. Under skrivperioden fick vi regelbunden 
återkoppling från vår handledare samt kontinuerligt diskuterade vi vår text i grupp med andra 
kursdeltagare. Det har varit behjälpligt att se texten från en läsares perspektiv för att finna och 
åtgärda brister och otydligheter i beskrivningar av processen. Trots att vi satt tillsammans och 
arbetat valde vi att läsa separat för att inte färga den andres första intryck och tankar kring 
texterna. Att vi jobbade med en färg var i de utskrivna artiklarna gjorde det tydligt om vi 
uppfattat samma saker som väsentliga i texterna eller inte. Läsningen gjordes i omgångar för att 
undvika oklarheter. Anledningen till att vi valde det här arbetssättet var för att på ett tillförlitligt 
sätt arbeta fram vårt resultat. Under rubriken dataanalys beskrev vi på ett tydligt och ärligt sätt 
alla steg i analysprocessen från början till slut. Vi var noggranna med att källhänvisa och använde 
oss utav Sophiahemmet Högskola:s modifierade APA-mall och att inte plagiera artiklarna som 
användes i arbetet utan bearbetade dem för att komma fram till våra egna slutsatser baserade på 
inhämtad information. Transparens är en viktig komponent när ambitionen är att arbeta så 
vetenskapligt som möjligt.   
 
Vi har tagit del av God Forskningssed, en publikation från Vetenskapsrådet (2017) med syftet att 
väcka tankar och reflektioner kring etiska ställningstaganden när det gäller forskning. Den har 
varit relevant i läsningen och tolkningen av vetenskapliga texter. Vi utgår från att de granskade 
och publicerade vetenskapliga artiklar vi hittar via de databaser vi har tillgång till via 
Sophiahemmet har utfört sitt arbete och sina studier i enlighet med de etiska riktlinjer som 
presenteras i Helsingforsdeklarationen, gällande hantering av data och information och i allt 
patientnära arbete. För att ytterligare försäkra oss om att använda studier uppnår en godtagbar 
etisk nivå gör vi en manuell kontroll av alla artiklar som väljs ut för inkludering i vår 
litteraturöversikt. Vi kontrollerar att de är ”peer reviewed” och att de genomgått någon typ av 
etisk granskningsprocess för att godkännas. Processer och institutioner skiljer sig åt länder 
emellan.  
 
RESULTAT 

Samliv och relationer 
I artiklar av Koh, Ko, Wang et al. (2014), Yim et al. (2015), Ertel, Adalig, Demircan, Lartey och 
Manyak (2016), Özcan, Özdil och Kaya (2019) och Mändar et al. (2019) framkommer det att 
symtom från prostatan har en inverkan på patientens relationer och samliv. Koh, Ko, Wang et al. 
(2014) visar på att symtomen vid prostatit har en inverkan på personens mående och sexuella 
funktion genom minskad sexlust och erektil dysfunktion (Koh, Ko, Wang et al., 2014). Enligt 
Yim et al. (2015) upplevde majoriteten av deltagarna mild till måttlig erektil dysfunktion. 13,8 
procent av deltagarna upplevde svår erektil dysfunktion. I studien av Özcan, Özdil och Kaya 
(2019) uppger vissa deltagare att diagnosen BPH och symtomen den ger upphov till hade en 
negativ inverkan på deras samliv. Mändar et al. (2019) kommer fram till att män med symtom 
från prostatan hade lägre ejakulationsfrekvens och var mindre tillfredsställda med sitt sexliv. De 
hade oftare en historia av sexuella infektioner och deras partners hade fler gynekologiska 
inflammationer och cystit än partners till den deltagande kontrollgruppen. En fjärdedel av 
deltagarna kände att symtom från prostatan hade försämrat relationen till deras partner (Mändar 
et al., 2019).  
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Müezzinoglu, Cam, Kayikci och Lekili (2007) tar upp diagnosen BPH och vilken inverkan den 
har på partners till de drabbade. Det som har störst inverkan på partners till patienter med BPH är 
oro för cancer, operation och för att symtomen inte skulle förbättras. Åttiofem procent av 
deltagarna upplevde ingen eller väldigt lite negativ effekt på det dagliga livet, medans 11 procent 
upplevde negativ inverkan på det dagliga livet. Fyrtiosex procent upplevde ingen eller lite 
inverkan på deras samliv, vilket medför att 56 procent upplevde en större inverkan. De flesta 
uppgav att de vaknade minst en gång under natten men upplevde sig inte vara trötta eller 
påverkade av det under dagen. Trots att deltagande partners upplevde mycket oro, ansåg de flesta 
inte att diagnosen i stor utsträckning påverkat deras dagliga liv (Müezzinoglu et al., 2010). Det 
kan ställas emot resultaten i studien av Ertel et al. (2016) där 20 procent av deltagande män 
uppgav att symtomen negativt påverkat deras sociala liv. Som tidigare nämnt ansåg en fjärdedel 
av deltagarna enligt Mändar et al. (2019) att symtomen från prostataförändringen de drabbats av 
försämrat relationen till en partner. Även i studien av Koh, Ko, Wang et al. (2014), framkom det 
att symtomen påverkat relationer negativt och hade i denna studie påverkat en del deltagandes 
äktenskap till den grad att de slutat i skilsmässa. Reohrborn, Marks och Harkaway (2006) visar 
att måttliga till allvarliga symtom till följd av förstorad prostata hade en stor, negativ inverkan på 
äktenskapsrelationer, främst gällande fysisk närhet. I studien av Ertel et al. (2016) upplevde 45 
procent av deltagarna att deras partners var extremt hjälpsamma med deras BPH, vilket innebar 
att 55 procent ansåg att deras partners var en varierande grad av mindre hjälpsamma eller 
ohjälpsamma.  
 
Skam 

I en studie framkommer det att männen i studien föredrog att vara ensamma vid besök i offentliga 
toaletter (Mehik, Hellström, Sarpola, Lukkarinen & Järvelin, 2001). I en annan studie ansåg 20 
procent av deltagarna att symtomen negativt påverkat deras sociala umgänge och uttryckte oro 
för att situationen skulle förvärras (Ertel et al. 2016). Många av deltagarna i studien av Özcan, 
Özdil och Kaya (2019) uppgav att de kände skam och blyghet inför läkarbesök och 
undersökningar kopplade till deras BPH-diagnos. Det framkommer i studien av Reohrborn, 
Marks och Harkaway (2006) att män som diagnostiserats med förstorad prostata upplevde sig 
vara mer begränsade i sina dagliga aktiviteter än de utan diagnos, och de med allvarligare 
symtom kände sig mer begränsade än de med lindriga symtom. Fler än en tredjedel av männen 
med förstorad prostata och med måttliga till allvarliga symtom i studien uppgav att tillståndet haft 
en negativ inverkan på deras livskvalitet (Reohrborn, Marks, & Harkaway, 2006). I studien av 
Emberton, Marberger och de la Rosette (2008) angavs skam som ett av de mest närvarande 
problemen när patienten först sökte vård för sina symtom och enligt Ertel et al. (2016) uppgav 18 
procent att de skämdes över att prata om sin situation var anledningen till att de väntat med att 
söka vård.   
 
Oro och rädsla 

I studien av Mehik et al. (2001) kunde det påvisas att rädslan för prostatacancer och sexuellt 
överförbara sjukdomar var större hos de deltagande männen med prostatit när de jämfördes med 
kontrollgruppen utan prostatit. De hade mer hypokondriska tendenser och ökade suicidala 
tendenser än kontrollgruppen. En efterfrågan om regelbundna kontroller hos läkaren framkom, 
och anledningen till detta var främst en rädsla för att utveckla cancer. Denna önskan gavs det 
uttryck för även hos asymtomatiska män i studien med diagnosen prostatit (Mehik et al., 2001). 
Enligt Ertel et al. (2016) framkom det att många deltagande var oroade över att behöva gå 
igenom en eventuell operation och för att utveckla akut urinretention. Emberton, Marberger och 
de la Rosette (2008) visade på att graden av symtom inte påverkade rädslan för cancer, men att de 
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som drabbades av hematuri vid symtomdebut var något mer oroliga. Vid uppsökning av sjukvård 
var rädsla för cancer, störd sömn, obehag och skam de mest närvarande problemen. Femtiofyra 
procent av deltagarna i studien hade diskuterat en eventuell operation med sin läkare, och 56 
procent av dessa var ganska eller väldigt oroliga över att någon gång behöva genomgå en 
operation. Tjugofyra procent av patienterna hade diskuterat risken för att utveckla akut 
urinretention och 58 procent av dem var ganska eller väldigt oroliga för att utveckla denna 
komplikation (Emberton, Marberger & de la Rosette, 2008). I studien av Kaplan och Naslund 
(2006) var 26 procent av deltagande med lindriga symtom och 39 procent av deltagande med 
måttliga till allvarliga symtom oroliga för att BPH kan leda till prostatacancer. Femtiosex procent 
av de deltagande med diagnosen BPH trodde att cancer var den största risken med en förstorad 
prostata. Sjuttiotvå procent av de med milda symtom och 70 procent av de med måttliga till 
allvarliga symtom var mer oroade över komplikationer som kan uppstå med tiden än 
symtomlindring (Kaplan & Naslund, 2006).   
 
Mötet med sjukvården 

I studierna av Emberton, Marberger och de la Rosette (2008), Kaplan och Naslund (2006) och 
Ertel et al. (2016) var patienterna mer benägna att vänta en längre tid på symtomlindring i form 
av farmakologiska behandlingar än att behöva genomgå en operation. Från studien av Emberton, 
Marberger och de la Rosette (2008) var det 77 procent av deltagarna som var beredda att offra 
symtomlindring inom två veckor för att istället äta ett läkemedel som ledde till 50 procent 
minskad risk för ett kirurgiskt ingrepp och symtomlindring inom sex månader. I studien av 
Kaplan och Naslund (2006) var det 68 procent av de med måttliga till svåra symtom av BPH och 
64 procent av de med milda symtom som starkt eller delvist höll med om påståendet att de skulle 
göra vad som helst för symtomlindring. Kaplan och Naslund (2006) tar också upp att 64 procent 
av dem med måttliga till svåra symtom av BPH och 51 procent av dem med milda symtom 
uppgav att de var villiga att vänta tre månader för symtomlindring, om läkemedlet medförde 
långtidsverkande behandling av det underliggande problemet. Att patienterna lutade mer åt att 
vänta längre för symtomlindring för att minska risken att behöva genomgå ett kirurgiskt ingrepp 
konstaterades även i studien av Ertel et al. (2016).  
 
Ertel et al. (2016), Emberton, Marberger och de la Rosette (2008) och Kaplan och Naslund 
(2006) tar upp hur patienter kom att få sin diagnos. I studien av Ertel et al. (2016) var det 60 
procent av patienterna som upptäckte sin BPH genom rapportering av symtom på patientens egna 
initiativ, och 39 procent där det upptäckts genom rutinundersökning. Den motsvarande siffran av 
Emberton, Marberger och de la Rosette (2008) var högre, då de redovisade att det var 85 procent 
av patienterna som rapporterade att deras BPH upptäcktes genom symtom, och inte genom 
rutinundersökningar. Kaplan och Naslunds (2006) resultat låg nära resultatet av Emberton, 
Marberger och de la Rosette (2008) då 82 procent av läkarna i studien av Kaplan och Naslund 
(2006) rapporterade att de flesta nya diagnoserna av förstorad prostata skedde på grund av att 
patienterna klagar på symtom jämfört med att de upptäckts genom rutinundersökning.  
 
I studien av Ertel et al. (2016) väntade patienterna generellt i tre veckor efter det att de 
uppmärksammat sina symtom, innan de uppsökte sjukvården. Detta kontrasterade mot studien av 
Emberton, Marberger och de la Rosette (2008) där patienterna vanligen väntade tio veckor. 
Anledningen till detta var liknande i de olika artiklarna. Sextioen procent uppgav att de väntade 
för att se om symtomen skulle gå bort av sig själva (Ertel et al., 2016). Anledningen till att 
patienterna i studien av Emberton, Marberger och de la Rosette (2008) sköt upp att söka vård var 
att de hoppades att symtomen skulle försvinna utan intervention och att de trodde att det var en 
naturlig del av åldrandet.  
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Ertel et al. (2016) tar upp att 61 procent av patienterna kände sig mycket väl eller acceptabelt 
informerade kring hälsoproblematik relaterat till BPH och 19 procent av patienterna inte så väl 
eller inte alls informerade om dessa. Detta i likhet med studien av Emberton, Marberger och de la 
Rosette (2008) där det konstaterades att 56 procent av deltagarna kände sig acceptabelt eller 
mycket väl informerade om hälsoproblematik relaterat till BPH.   
 
I studien av Emberton, Marberger och de la Rosette (2008) konstateras det att 80 procent av 
patienterna som behandlas enbart med 5ARI är acceptabelt eller mycket nöjda med sin 
behandling och att 68 procent av patienterna som behandlas enbart med alfa-blockerare är 
acceptabelt eller mycket nöjda med sin behandling. Av alla som deltog i studien hade 19 procent 
bytt läkemedel sedan de fick sin diagnos. Största anledningen till att inte vara nöjd med sin 
behandling var att symtomen inte förbättrades (38 procent) (Emberton, Marberger, & de la 
Rosette, 2008). Ertel et al. (2016) tar upp att 69 procent av patienterna var nöjda med läkemedlet 
de tog. I denna studie rapporterade 69 procent av deltagarna nöjdhet med alfa-blockerare och 70 
procent vid behandling med 5ARI. Ertel et al. (2016) listade anledningarna till att vara nöjd med 
behandlingarna: 64 procent av patienterna för att de fungerade bra och 4 procent för att det var 
inga eller minimalt med biverkningar. Ertel et al. (2016) tar även upp att 21 procent hade bytt 
läkemedel för sin BPH. Trettiosju procent bytte för att läkemedlet inte hade effekt snabbt nog, 17 
procent uppgav att effekten av läkemedlet avtog och 16 procent av patienterna uppgav att de 
bytte på grund av biverkningarna (Ertel et al., 2016).  
 
Trettioen procent av patienterna uppgav att de diagnostiserades med BPH efter ett läkarbesök, 
och 39 procent av patienterna att de fått sin diagnos inom 2 besök hos läkaren (Ertel et al., 2016). 
I studien av Emberton, Marberger och de la Rosette (2008) var det lika många patienter som 
rapporterade att de fått sin BPH-diagnos efter ett besök hos läkaren, det vill säga 31 procent, dock 
så skilde sig andelen för de som fått sin diagnos inom två besök, som motsvarade 51 procent.  
 
Abdul-Muhsin et al. (2016) och Kim, Cho et al. (2017) tar upp patientens upplevelse av nöjdhet 
efter ett kirurgiskt ingrepp i prostatan. När deltagare blev tillfrågade om nöjdhet med sin 
prostataoperation, svarade 50,5 procent att de starkt höll med om att de var nöjda med resultatet 
av ingreppet (Abdul-Muhsin et al., 2016). Detta innefattade alla de olika kirurgiska ingrepp som 
de tillfrågade genomgått, förutom HoLAP. Vid frågan om patienterna skulle göra samma ingrepp 
igen om de kunde göra om det, svarade 64,1 procent av patienterna som genomgått HoLEP ”ja”, 
och 47,3 procent som genomgått TUR-P ”ja” (Abdul-Muhsin et al., 2016). I studien av Kim, Cho 
et al. (2017) så undersöks resultatet av minskad ejakulationsvolym efter HoLEP, och där var det 
87 patienter av totalt 91 som rapporterade minskad eller total avsaknad av ejakulationsvolym. Av 
dessa 87 rapporterade åtta procent att de inte var nöjda och att de hellre ville ha det som innan 
operationen. Av dessa 87 var det totalt 16,1 procent som rapporterade att de överlag inte var 
nöjda (Kim, Cho et al., 2017). I studien av Erkoc, Otunctemur, Besiroglu och Altunrende (2018) 
ökar alla SF-36 parametrarna signifikant efter tre månader hos patienter som undergått kirurgiskt 
ingrepp. 
 
Resurser och belastningar  

Resultatet i Pinto et al. (2015) studie visar att deltagare med normal mängd residualurin hade 
bättre PCS (physical component summary) än de deltagarna med större mängd residualurin (>100 
ml). I studien av Carbone et al (2016) konstateras det att förbättring av bland annat livskvalitet 
och IPSS hade samband med lägre mängd residualurin vid sexmånaderskontrollen. I studien av 
Yim et al. (2015) rapporterade deltagare med onormal mängd residualurin i större mängd lägre 
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MCS (mental component summery), högre IPSS-poäng och högre IPSS-QoL (frågan om 
livskvalitet i IPSS-formuläret). Deltagarna med låg maximal flödeshastighet hade även högre 
IPSS-poäng (Yim et al., 2015).  
 
I studier framkommer det att vissa personlighetsdrag gör att patienter svarar bättre på behandling 
för symtom från prostatan (Koh, Ko, Cho et al., 2014; Koh, Ko, Wang et al., 2014). I resultatet i 
studien av Koh, Ko, Wang et al. (2014) är det 42,9 procent av de med personlighetsdrag med hög 
nivå av “agreeableness” och 22,6 procent av de med låg nivå av “agreeableness” vars CPSI 
(kronisk prostatit symptom index) har sjunkit med fyra poäng eller fler under de 12 veckorna från 
baseline. Detta till skillnad från studien av Koh, Ko, Cho et al. (2014), där det inte kunde 
konstateras någon signifikant skillnad mellan de med låg eller hög nivå av “agreeableness”. Det 
var däremot 34,1 procent av de med höga nivåer av öppenhet som hade en 50 procent eller större 
sjunkning i sina IPSS poäng under de 12 veckorna från studiens start, en större förändring än de 
med låga nivåer av öppenhet där 9,6 procent av personernas poäng sjönk med 50 procent eller 
mer. Koh, Ko, Cho et al. (2014) visar även att 30,6 procent av de med låg nivå av neuroticism 
hade IPSS poäng som sjönk med 50 procent eller mer under de 12 veckor som studien 
genomfördes, medan motsvarande andel bland de med hög nivå av neuroticism var 9,1 procent. 
Koh, Ko, Cho et al. (2014) visar ytterligare att IPSS poängen hade sjunkit mer hos deltagare med 
höga nivåer av extroversion än de med låga.  
  
I samma artiklar framkommer det att andra personlighetsdrag kan leda till att patienter svarar 
sämre på behandling. Studien av Koh, Ko, Wang et al. (2014) visar resultatet att patienter med 
hög nivå av neuroticism upplevde samma nivå av symtom som värre än patienter med låg nivå av 
neuroticism, och att de med hög nivå av neuroticism upplevde större inverkan på det dagliga 
livet. Patientgruppen med hög nivå av neuroticism uppvisade även högre uppmätta nivåer av 
depression och somatization (Koh, Ko, Wang, et al., 2014). Liknande resultat kan ses i studien av 
Koh, Ko, Cho et al. (2014), som visar på att hög nivå av neuroticism och låga nivåer av 
extraversion är associerade med sämre livskvalitet. Dessa två personlighetsdrag tillsammans med 
låg plikttrogenhet är även associerade med dålig compliance. Med “resilience” menas en persons 
motståndskraft och anpassningsbarhet vad gäller att hantera negativa händelser i livet. Höga 
nivåer av neuroticism och låga nivåer av extraversion förknippas med högre nivåer av ångest och 
lägre “resilience” (Koh, Ko, Cho et al., 2014). Även i studien av Koh, Ko, Wang et al. (2014) tas 
extraversion upp. Undersökningen visar att deltagande med låga nivåer av extraversion upplevde 
svårighetsgraden av samma symtom som högre, i jämförelse med de som uppvisade högre nivåer 
av extraversion. Låga nivåer av extraversion är även knutna till depression och ångest i högre 
utsträckning (Koh, Ko, Wang et al., 2014). Även av Yim et al. (2015) konstateras det att ångest 
var mer förekommande i denna grupp vid jämförelse med den allmänna befolkningen. I studien 
av Mändar et al. (2019) fick de deltagande göra en självskattning av personlighetsdrag som 
visade på att det var mer vanligt med en orolig personlighetstyp än en lugn personlighetstyp i 
gruppen med symtom från prostatan. 
 
I studien av Yim et al. (2015) framkom det att utbildnings- och inkomstnivå hade stor inverkan 
på måendet hos patientgruppen. De med högre utbildningsnivå och högre inkomst skattade sin 
livskvalitet som bättre och fick lägre poäng på ångest- och depressionsskalan. Samtidigt var lägre 
utbildning och lägre inkomst förknippade med en sämre hälsa och högre utslag på depressions- 
och ångestskalan (Yim et al. 2015). Enligt Özcan, Özdil och Kaya (2019) klassades övergripande 
symtomen som värre av äldre deltagare, vilket i sin tur visade på en sämre livskvalitet (Özcan, 
Özdil & Kaya, 2019). I studien av Zhao et al. (2010) däremot skattade deltagarna i åldern 50–59 
sin livskvalitet som bättre än de yngre deltagarna (Zhao et al. 2010). I studien av Pinto et al. 
(2014) framkom det att äldre arbetslösa deltagare med BPH hade sämre fysisk hälsa än yngre 
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deltagande med anställning som hade diagnosen BPH. Rökning var vanligt bland patienterna och 
har en negativ effekt då det leder till ökade nivåer av testosteron och östrogen i kroppen (Pinto et 
al. 2014). I studien av Mändar et al. (2019) framkom det att långa perioder av stress var en 
arbetsrelaterad faktor i gruppen med symtom från prostatan. Stark alkohol, antidepressiva och 
sömntabletter konsumerades även i större utsträckning i gruppen med symtom (Mändar et al., 
2019). 
 
Enligt Mehik et al. (2001) har de symtom från prostatan som uppstår vid prostatit stor inverkan 
på det dagliga livet hos de drabbade (Mehik et al. 2001). Även i studien av Ertel et al. (2016) 
konstateras det att många patienter med BPH får besvärande LUTS, vilket i sin tur har en negativ 
inverkan på livskvalitet. De första indikationerna på BPH var för de flesta deltagande ett ökat 
behov av att kissa och en långsam eller svag stråle. Tjugofem procent av deltagarna uppgav att 
merparten av symtomen hade en mycket stor inverkan på deras livskvalitet. I ett tidigt stadie av 
sjukdomen var de huvudsakliga orsakerna till negativ inverkan på livskvaliteten obehag, störd 
eller avbruten sömn, rädsla angående cancer och frustration över symtomen (Ertel et al. 2016). I 
studien av Emberton, Marberger och de la Rosette (2008) uppgavs de vanligaste symtomen som 
ledde till diagnostisering av BPH vara frekvent miktion, nokturi och svag eller långsam stråle. De 
mest frekvent närvarande symtomen under behandling av BPH, alltså efter diagnostisering, var 
svag stråle, en känsla av att inte kunna tömma blåsan till fullo och ett behov av att ta i och kämpa 
för att påbörja miktion (Emberton, Marberger & de la Rosette, 2008).  
 
I studien av Mändar et al. (2019) skattade ingen av deltagarna med symtom från prostatan sin 
hälsa som väldigt bra, och en tredjedel skattade sin hälsa som dålig alternativt väldigt dålig. 
Depression, “kroniska nervsystemsjukdomar”, njursjukdomar och BPH var mer frekvent 
diagnostiserat bland män med symtom från prostatan än hos dem i kontrollgruppen. De hade även 
fler luftvägsinfektioner än sina släktingar och rapporterade större förekomst av prostatit i släkten 
än kontrollgruppen. En tredjedel av männen med symtom uppgav att symtom från prostatan 
störde deras dagliga liv. Fler än hälften kände sig olyckliga vid tanken på att ha dessa symtom 
resten av livet (Mändar et al., 2019).  
 
Enligt Zhao et al. (2010) var smärtan och dess svårighetsgrad det symtom som hade störst negativ 
inverkan på hälsorelaterad livskvalitet bland patienter med kronisk prostatit och kroniskt 
bäckensmärtsyndrom. “Utility score” är ett värde för total hälsa, med negativa och positiva 
faktorer sammanslagna. Det är ett värde mellan noll och ett där noll betyder död och ett betyder 
perfekt hälsa. Överlag var “utility scores” hos patienter med kronisk prostatit och kroniskt 
bäckensmärtsyndrom lägre än hos den allmänna befolkningen (utility är i detta sammanhang ett 
värde av “total hälsa”, negativ + positiv ger ett värde mellan noll (död) och ett (perfect health)). 
Dessa patienter rapporterade även sämre hälsa gällande smärta, obehag, ångest, depression och 
“allmänt mående”. Värre symtom ger sämre hälsorelaterad livskvalitet. Sämre resultat gällande 
fysisk smärta och psykiskt mående var aktuellt för patienter med CP/CPPS (Zhao et al. 2010). 
Enligt Mändar et al. (2019) rapporterade 99 procent av deltagarna med symtom från prostatan att 
smärta från bäckenet upplevts veckan innan undersökningen genomfördes. Smärtan beskrivs som 
molande, stickande och dunkande. Nästan hälften av männen med symtom rapporterade smärta 
under eller efter orgasm. Det som patienterna rapporterade var jobbigast var smärta och ett 
påverkat sexliv (Mändar et al., 2019).  
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa hur det är att leva med en icke-malign 
prostataförändring. Resultatet efter att ha analyserat inkluderade studier visar att icke-maligna 
prostataförändringar kan ha inverkan på samliv och relationer, ge upphov till känslor av skam, 
rädsla och oro, att det finns faktorer som kan vara mer eller mindre gynnsamma vid dessa 
tillstånd samt att det finns rum för förbättring vid mötet med sjukvården. De flesta av resultaten 
tycks kunna kopplas till lidande i olika grad, då det påverkar livskvaliteten och en persons 
mående. 
 
BPH och prostatit och symtomen de ger upphov till som sammantaget kan beskrivas med 
begreppet LUTS har som tidigare konstaterats stor inverkan på det dagliga livet för de drabbade. 
Även olika behandlingsformer kan ge upphov till negativa konsekvenser för patienter. Dessa 
konsekvenser begränsas dock inte till den drabbade. Flera studier (Koh, Ko, Wang et al., 2014; 
Yim et al., 2015; Özcan, Özdil, & Kaya, 2019) visar att symtom från och behandlingar för 
prostatan kan ha en negativ inverkan på relationer, och det på flera olika sätt. Främst verkar den 
negativa inverkan ta sig uttryck när det kommer till samliv. LUTS och flera kirurgiska ingrepp 
har visats påverka inte bara sexlusten utan även förmågan att nå ejakulation. I studien av Kim, 
Cho et al. (2016) har så många som 76,9 procent av de deltagande rapporterat total avsaknad av 
ejakulationsvolym efter ingreppet HoLEP, och 18,7 procent uppgav att den förminskats. Personer 
med sjukdomen prostatit besväras ofta av smärta. I studien av Mändar et al. (2019) angav 99 
procent av deltagande med prostatitliknande symtom att de besvärats av smärta veckan innan 
studien genomfördes och nästan hälften att de haft ont under och efter orgasm. Genom symtom 
som påverkad sexlust och sexuell förmåga, samt smärta i samband med orgasm, kan 
prostatasjukdomar starkt påverka samlivet i en relation och leda till lidande för den drabbade 
individen (Mändar et al., 2019).   
 
I studien av Müezzinoglu et al. (2007) framkom det att 39 procent av partners till patienter med 
BPH vaknade en gång och 42 procent två-tre gånger per natt till följd av patientens nokturi. 
Sjuttiotvå procent av dessa partners uppgav att de kände sig lite eller inte alls påverkade av detta 
under dagen. Det som partners upplevde som mest besvärande var att de oroade sig för 
utveckling av cancer, för att symtomen inte skulle förbättras och för att deras partner skulle 
behöva genomgå en operation. Endast 11 procent upplevde att sjukdomen påverkade deras 
dagliga liv. Här var alltså oro, för en eventuell cancersjukdom, oförändrad symtombild och 
kirurgisk intervention orsak till större inverkan på partnerns liv än de faktiska symtomen 
sjukdomen för med sig (Müezzinoglu et al. 2010). Även i studien av Speakman, Kirby, Doyle 
och Ioannou (2015) framgår det att i synnerhet fysisk intimitet och brist på kommunikation är 
negativa effekter till följd av LUTS.  
 
Studier av Koh, Ko, Wang et al. (2014), Koh, Ko, Cho et al. (2014) och Zhao et al. (2010) visar 
på att de som dras med prostatasjukdomar generellt har mer ångest och depressiva symtom än 
den allmänna befolkningen. I studien av Koh, Ko, Cho et al. (2014) tas det upp att somatization, 
en psykisk manifestation av fysiska symtom, är ett problem. Enligt Mändar et al. (2019) och 
Mehik et al. (2001) uppger deltagande att de känner sig begränsade på grund av sitt fysiska 
tillstånd. Att känna sig begränsad och styrd av symtomen från en prostatasjukdom är en form av 
psykiskt lidande som bottnar i fysiska symtom. Genom att titta på hur patienter med BPH, LUTS 
och PSL skattar sin livskvalitet, sin ångest och sin nivå av depression kan slutsatsen dras att 
drabbade mår psykiskt dåligt till följd av sina fysiska symtom. 
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Av Özcan, Özdil och Kaya (2019) framkom det att många av deltagarna i studien kände skam 
och blyghet inför kontakt med läkare och undersökningar. I stöden av Ertel et al. (2016) framkom 
det att 18 procent av deltagarna skämdes för att prata om sitt tillstånd vilket var en bidragande 
faktor till att de väntade med att söka sjukvård. Emberton, Marberger och de la Rosette (2008) 
lyfte känslan av skam som ett av problemen vid sökning av sjukvård. De tre artiklarnas resultat 
pekar på att skam är något som negativt kan påverka personers benägenhet att söka vård för sina 
symtom relaterade till icke-maligna prostataförändringar. Detta kan göra att personer med 
symtom lider längre än nödvändigt. Vuichoud och Loughlin (2015) nämner två mål med 
behandlingen vid BPH, där det första målet är att minska symtomen och det andra målet är att 
förebygga eller skjuta upp ökningen av BPH-relaterade symtom. För att kunna uppnå dessa mål 
och se till att patienterna får hjälp i ett tidigt skede måste personer med symtom från BPH söka 
hjälp från sjukvården. Green, Johnson och Yarborough (2015) tar upp olika faktorer som gör att 
patienter får en bra bild av vården och som får dem att söka vård. Resultatet i denna studie 
indikerar att patienter var mer benägna att söka sjukvård om läkare och annan vårdpersonal har 
en positiv, förstående och vänlig inställning samt verkligen aktivt lyssnar till det som patienterna 
har att säga. Det är även en fördel om vårdpersonal tar sig tid att utveckla ett förhållande med 
patienten som är baserat på värme och respekt. Det är viktigt att patienterna känner sig bekväma 
att prata med vårdpersonal, för att patienterna ska kunna känna att de kan berätta all viktig 
information. Studiens resultat visade att deltagande patienter tyckte att sjukvården skulle hjälpa 
till att utbilda dem, bland annat om deras hälsotillstånd, förebyggande åtgärder och när patienter 
bör söka hjälp. Ett välkomnande och trevligt bemötande av vårdpersonal samt trygghet och 
bekvämlighet påverkar också om patienterna i denna studie ville söka sjukvård eller inte (Green 
et al., 2014). Då skam bidrar till att patienter med icke-maligna prostataförändringar skjuter upp 
att söka vård kan dessa faktorer för att bygga en bra relation vara något att begrunda. Om det 
fanns en bra, etablerad relation med en läkare, där patienter kände sig trygga, bekväma och nog 
insatta i sitt hälsotillstånd, skulle beslutet att söka sjukvård kanske vara lättare och därmed tas 
snabbare. På så sätt skulle det lidande som dessa personer med symtom känner lindras snabbare. 
 
Resultaten tydde på att känslor av oro och rädsla var förekommande hos personer med icke-
maligna prostataförändringar (Mehik et al., 2001; Ertel et al., 2016; Emberton, Marberger och de 
la Rosette (2008); Kaplan & Naslund, 2006). Rädslan kunde vara för prostatacancer, operation, 
sexuellt överförbara sjukdomar och akut urinretention. Wiklund Gustin (2015) skriver om 
Maslows behovshierarki. Där beskrivs den som en triangel med åtta nivåer. För att kunna 
utvecklas och tillgodose behov högre upp i hierarkin, måste behoven längst ner tillgodoses först. 
Andra steget nedifrån i Maslows behovshierarki är säkerhetsbehovet. I denna nivå ingår det att 
slippa känna oro och ångest (Wiklund Gustin, 2015). För personer med icke-maligna 
prostataförändringar som ofta går runt med känslor av rädsla och oro, är det alltså svårt att 
tillgodose detta grundläggande behov. Enligt Maslows behovshierarki bör de grundläggande 
behoven tillgodoses innan de högre utvecklingsbehov kan uppnås (Wiklund Gustin, 2015). 
Edberg och Wijk (2014) skriver att något som konsumerar mycket energi är oro och ängslan. 
Dessa kan även leda till somatiska symtom, till exempel problem med sömnen, huvudvärk och 
svårigheter med koncentrationen (Edberg och Wijk, 2014). Detta leder till ett lidande för personer 
med icke-maligna prostataförändringar. Att bli lyssnad på och få information och utbildning från 
sjukvårdens sida kan eventuellt vara något som kan lindra denna oro och rädsla och på så sätt 
förebygga ett lidande av somatiska symtom. Ett exempel på detta är att BPH generellt inte leder 
till prostatacancer (Aaron et al. 2016). Majoriteten av män i studien av Kaplan och Naslund 
(2006) uppgav att de litar på att deras läkare förser dem med adekvat och relevant information för 
att kunna ta informerade beslut angående sin behandling. Då patienter verkar förlita sig på 
information från sjukvården, vore det bra att kommunicera vilka reella risker som finns, så att 
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patienter slipper lidandet av att oro sig och vara rädda för något som antagligen inte kommer ske. 
Detta i linje med mål tre av FN:s Globala mål för hållbar utveckling 2030 (United Nations 
Development Programme, 2015) som är Hälsa och välbefinnande. Mål tre delmål fyra slår fast att 
psykisk hälsa och välbefinnande skall främjas (United Nations Development Programme, 2015).  
 
Av Emberton, Marberger och de la Rosette (2008) och Kaplan och Naslund (2006) framgick det 
att en betydande del av de deltagande patienterna var villiga att offra omedelbar symtomlindring 
för att istället behandlas på ett mer långsiktigt sätt som påverkar sjukdomens etiologi genom att 
prostatan krymper. Anledningen de flesta uppgav för detta var en vilja att undvika en operation, 
som enligt Emberton, Marberger och de la Rosette (2008) och Müezzinoglu et al. (2007) uppges 
vara en källa till både rädsla och oro för patienter och närstående. En stor del av publicerade 
artiklar i de databassökningar som genomfördes innan och under denna litteraturöversikt visar på 
att ett stor fokus inom forskningen ligger på kirurgiska ingrepp. Exempel på det är studien av He, 
Shu, Wang, Du, Chen och Wen (2019) samt den av Kim, Lee, Cho, Suh, Lee och Choi (2019). 
Betydligt fler artiklar som behandlar kirurgiska ingrepp publiceras än artiklar som handlar om 
utvecklingen av farmakologisk behandling. Detta visar på att sjukvårdens och patienters 
uppfattningar i alla fall delvis går isär, då patienter helst vill undvika operation helt och hållet. 
Det vore mer passande att satsa på en förbättrad och mer riktad farmakologisk behandling. I 
studien av Emberton, Marberger och de la Rosette (2008) var 80 procent av deltagarna nöjda med 
5ARI, ett läkemedel som blockerar hormonet som får prostatan att växa, medans 68 procent var 
nöjda med alfa-1-antagonister ämnade att behandla symtom genom att påverka muskler runt 
prostata. I samma undersökning var 75 procent av deltagande villiga att offra omedelbar 
symtomlindring för en behandling som skulle minska risken för operation. Det läses som att 
sjukvården inte är tillräckligt informerad om patienters prioriteringar i det här fallet. Den här 
bristen på kunskap om patienters önskemål riskerar att resultera i onödigt lidande och en icke-
tillfredsställande behandling. Här är sjuksköterskans roll viktig med mycket patientkontakt 
(Emberton, Marberger & de la Rosette, 2008).  
 
I studien av Ertel et al. (2016) tyckte 61 procent av patienterna att de var ganska eller mycket bra 
informerade angående hälsoproblem kopplade till BPH, medans 19 procent tyckte att de var 
bristfälligt eller inte alls informerade. Detta till trots är många som tidigare nämnt oroade och 
rädda över oklarheter kring deras tillstånd. I studien av Emberton, Marberger och de la Rosette 
(2008) uppgav 87 procent av deltagande läkare att de såg BPH som en progressiv sjukdom med 
symtom som förvärras över tid, men endast 58 procent av dessa läkare ansåg att deras patienter 
var införstådda på detta. Samtidigt ansåg endast 51 procent av deltagande läkare i samma studie 
att det är väldigt viktigt med förbättrad kunskap och ökad patientutbildning gällande BPH. Även 
Kaplan och Naslund (2006) konstaterar att 98 procent och 92 procent av deltagande allmänläkare 
och urologer såg symtom från prostatan som progressiva, men endast 76 procent respektive 52 
procent skulle ta upp detta med en nyligen diagnostiserad patient (Kaplan & Naslund, 2006).  
 
Det framkom i ett flertal undersökningar att det ställdes fler diagnoser efter att patienter på egen 
hand påtalat och lyft symtom än det gjordes vid rutinbesök (Ertel et al., 2016; Emberton, 
Marberger & de la Rosette, 2008; Kaplan och Naslund, 2006). Samtidigt uppgav merparten av 
deltagarna utan diagnos i studien av Kaplan och Naslund (2006) att de aldrig diskuterat icke-
maligna prostataförändringar eller symtomen de ger upphov till med en läkare, och endast 21 
procent av deltagarna i åldrarna 59–70 hade hört talas om BPH. Majoriteten av deltagande i 
studien av Kaplan och Naslund (2006) uppgav att de förlitade sig på information från läkaren när 
de skulle fatta beslut angående sitt tillstånd. En anledning till att deltagarna i studien av 
Emberton, Marberger och de la Rosette (2008) väntade med att söka vård var för att de trodde 
symtomen de upplevde var en naturlig del av åldrandet. När patienter ser sig själva som 
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bristfälligt informerade, när sjukvårdens och patientens prioriteringar går ifrån varandra och detta 
inte ses som ett problem blir det svårt för patienter att göra informerade val gällande sin 
behandling. Valet av farmakologisk behandling kan ge långsiktiga konsekvenser och en operation 
kan ge upphov till akuta komplikationer. För att patienter ska kunna navigera dessa val med 
minimal oro, rädsla och utsättas för minsta möjliga mängd fysiskt och psykiskt lidande krävs det 
bättre informeringsarbete från sjukvårdens håll och en ökad förståelse för patientens 
prioriteringar och situation. Även här är sjuksköterskans roll viktigt med patientutbildning som 
ett ansvarsområde.  
 
Studierna av Koh, Ko, Wang et al. (2014) och Koh, Ko, Cho et al. (2014) tyder på att 
personlighetsdrag verkar ha ett samband med behandlingsresultaten. De personlighetstyper som i 
en av eller båda studierna verkade ha samband med positivare behandlingsresultat var höga nivå 
av ”agreeableness” och höga nivåer av öppenhet. Cherry (2019) beskriver att de med höga nivåer 
av ”agreeableness” ofta känner empati för andra och som bryr sig och som gärna hjälper till att 
öka glädjen för andra. Höga nivåer av öppenhet kan kopplas till att vara öppen för nya saker, att 
vara kreativ och kunna hantera utmaningar (Cherry, 2019). Även höga nivåer av extraversion 
verkade påverka behandlingsresultaten i studien av Koh, Ko, Cho et al. (2014). Cherry (2019) 
beskriver att höga nivåer av extraversion kan kopplas till att ha en stor, social umgängesgrupp 
och att uppskatta uppmärksamhet. Wiklund Gustin (2015) menar att en person kan hantera stress 
och uppleva lindrande av lidande genom att kunna vända sig till sitt sociala nätverk. Det kan 
handla om fysiskt behov av hjälp eller att någon lyssnar (Wiklund Gustin, 2015). Både höga 
nivåer av “agreeableness” och höga nivåer av extraversion verkar kunna kopplas till det sociala. 
Eventuellt är det så att personer med dessa personlighetsdrag har större sociala nätverk och 
därigenom kan få mer socialt stöd som underlättar under behandlingen. Höga nivåer av öppenhet 
lär också vara en fördel då det finns en inriktning på att lösa utmaningar och öppenhet för nya 
saker. Kanske får det icke-maligna prostataförändringar att kännas som något som är hanterbart 
och personer att våga prova nya behandlingar för att se vad som hjälper. 
 
Resultaten, både av Koh, Ko, Wang et al. (2014) och Koh, Ko, Cho et al. (2014), tyder på 
samband mellan att ha höga nivåer av neuroticism och att uppleva situationen som värre. I båda 
artiklar hade även låga nivåer av extraversion koppling till sambandet mellan nivåer och 
upplevelse (Koh, Ko, Cho et al., 2014; Koh, Ko, Wang et al., 2014). Cherry (2019) listar att 
generaliserad oro, att lätt bli upprörd och känsla av ängslighet är beskrivande för de med höga 
nivåer av neuroticism. Deltagarna med höga nivåer av neuroticism i studien av Koh, Ko, Wang et 
al. (2014) upplevde samma nivå av symtom som värre än de med låga nivåer av neuroticism. 
Grundat i detta verkar det som att det är en fördel att ha låga nivåer neuroticism och en nackdel 
att ha höga nivåer av neuroticism. Personer med dessa personlighetsdrag kan lida mer av symtom 
på samma nivå som någon med andra personlighetsdrag. För att lindra lidandet bland dessa 
personer skulle patientcentrerad vård kunna vara givande. Ekman (2015) beskriver 
patientcentrerad vård där det finns respekt för patientens behov och att utbildning och stöd ges för 
att patienten ska kunna ta beslut och delta i sin egen vård. Personer med de personlighetsdrag 
som gör att situationen kan upplevas som värre kan behöva annat stöd från hälso- och sjukvården 
än de med andra personlighetsdrag, för att lidandet ska lindras i så stor utsträckning som möjligt.  
 
I studien av Yim et al. (2015) lutar resultaten åt att högre utbildningsnivåer och högre 
inkomstnivåer är hälsoresurser, då de deltagarna i den studien skattade sin livskvalitet som bättre 
och hade mindre poäng på ångest- och depressionsskalan. Att högre inkomst är en hälsoresurs 
gäller inte bara vid icke-maligna prostataförändringar. Resultaten av Fritzell, Nermo och 
Lundberg (2004) och Mackenbach et al. (2005) tyder på att de med högre inkomst generellt 
skattar sin hälsa som högre. Att ha lägre utbildning och lägre inkomst verkar utifrån samma 
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studie mer som en hälsobelastning, då det är förknippat med sämre hälsa och högre poäng på 
ångest- och depressionsskalan. Att utbildningsnivån hänger ihop med hälsan konstaterade även 
Folkhälsomyndigheten (2016). Ju lägre utbildningsnivå människor hade, desto färre var det som 
skattade sitt allmäntillstånd som gott (Folkhälsomyndigheten, 2016). I denna litteraturöversikt var 
resultaten kring ålder delade; i studien av Özcan, Özdil och Kaya (2019) framstod stigande ålder 
som en hälsobelastning, men i studien av Ertel et al. (2016) framstod det som en hälsoresurs. De 
äldre, arbetslösa deltagarna med BPH skattade sin fysiska hälsa sämre än de yngre, arbetande 
deltagarna med BPH i studien av Pinto et al. (2015). Resultatet relaterat till ålder i Pinto et al. 
(2015) stämmer bättre överens med resultatet i studien av Özcan, Özdil och Kaya (2019) än med 
Ertel et al. (2016). Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) var det 79 procent av de i åldrarna 16 till 
29 som skattade sin hälsa som bra eller mycket bra. Motsvarande siffror för de mellan 45 och 64 
år var 70 procent och de mellan 65 och 84 år var siffran 58 procent (Folkhälsomyndigheten, 
2018). Resultat tyder också på att rökning är en hälsobelastning (Pinto et al., 2015). 
Patientcentrerad vård skulle även det kunna vara något som kan hjälpa till att lindra lidande, då 
patienten bör få utbildning och stöd anpassad efter just den individen. Hanteringen av dessa 
patienter med olika resurser och belastningar kan behöva se annorlunda ut, för att så gynnsamma 
resultat som möjligt ska kunna uppnås.  
 
Av deltagande i studier av Ertel et al. (2016) och Emberton, Marberger och de la Rosette (2008) 
uppgavs nokturi vara ett av de vanligaste symtomen som ledde till att personer sökte sjukvård och 
diagnostiserades med en icke-malign prostatasjukdom. Det är även ett närvarande symtom under 
pågående behandling och enligt Emberton, Marberger och de la Rosette (2008) behövde 92 
procent av deltagarna gå upp under natten för att miktera. Av de 92 procenten behövde 20 
procent gå upp en gång, 36 procent två gånger, 19 procent tre gånger, åtta procent fyra gånger 
och tio procent fem eller flera gånger (Emberton, Marberger & de la Rosette, 2008). 5,3 procent 
av deltagande i studien av Mehik et al. (2001) med prostatit behövde starka lugnande medel för 
att kunna sova med sina symtom. Även av Ertel et al. (2016) beskrivs störd och avbruten sömn 
som en faktor med negativ inverkan på livskvalitet. Även Xue, Lin, Jiang, Wei och Bi (2018) 
beskrev nokturi som komplicerat och att det kan finnas en etiologi som består av många olika 
faktorer bakom symtomet. Milligan, Piercy, Anderson och Andersson (2019) menar på att den 
negativa inverkan som nokturi har på drabbade patienter bör lyftas och att nokturi bör ställas 
separat från andra LUTS-symtom och istället ses en separat diagnos med en separat 
behandlingsplan. Den här ståndpunkten styrks av att de deltagare i studien av Xue, Lin, Jiang, 
Wei och Bi (2018) som fick ta emot läkemedelsbehandlingen svarade väl på den men fortsatte 
besväras av nokturi i lika stor utsträckning som placebogruppen. Det framstår som tydligt att 
nokturi är ett besvärande symtom som är svårbehandlat. Nokturi medför en negativ inverkan på 
den drabbades vardag och orsakar lidande i form av störd och avbruten sömn. Mer kunskap om 
förändring av vanor och anpassad behandling behövs.  
 
Metoddiskussion  

Icke-systematisk litteraturöversikt är en bra metod för att visa på vad kunskapsläget är i dag då 
den kan visa på kunskapsluckor, den nuvarande kunskapsnivån, var fokus ligger och vad det 
behövs forskas och skrivas mer om. Precis som Polit & Beck (2017) skriver så har valet av en 
icke-systematisk litteraturöversikt tillåtit oss vara öppna med våra frågeställningar och flexibla i 
vårt metodarbete.  
 
Genom att använda metoden icke-systematisk litteraturöversikt har vi fått ett nyanserat svar på 
vårt syfte då vi har analyserat både kvalitativa och kvantitativa studier med olika fokusområden. 
Det har gett en mer generell bild då vi kunde ha en öppen frågeställning att arbeta med. Hade 
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metoden varit en systematisk litteraturöversikt hade det varit nödvändigt att begränsa syftet och 
vara mer specifik. Vi tror att mer specifika fokusområden inom samma ämne hade genererat 
liknande resultat. En tvärsnittsstudie hade också kunnat användas men då hade deltagargruppen 
begränsats mer och inklusionskriterier hade varit mer krävande och hårdragna.  
 

Det finns flera svagheter med icke-systematiska litteraturöversikter. De bygger ofta på studier 
som författarna känner till innan arbetet påbörjas och dessutom finns det en risk att författarna 
väljer ut de studier som stödjer en redan existerande ståndpunkt (Henricson, 2017). Vi hade 
väldigt begränsad förkunskap inom ämnet och kunde därför inte välja ut studier vi redan kände 
till. I vår begynnande läsning av abstrakt och resultat har vi endast tittat på om artikeln över 
huvud taget är relevant i förhållande till vårt syfte. Vi tittade inte på huruvida resultaten var 
positiva eller negativa.  
 
Våra urval har haft en påverkan på resultatet. I vår sökning exkluderade vi även prostatacancer 
med avsikten att fokusera på icke-maligna prostataförändringar och LUTS och ville undvika 
fokus på cancervård och behandling. Även det kan ha lett till att för oss relevanta artiklar 
exkluderats men den avvägningen gjordes. Våra tidsbegränsningar kan ha lett till att relevanta 
artiklar exkluderats men vi har även gjort manuella sökningar via referenslistor i artiklar från den 
systematiska sökningen som inte var tidsbegränsade. En reflektion vi gjort mot slutet av arbetet är 
att våra tidsbegränsningar kan ha varit överflödiga eller till och med hindrat oss då den 
tillgängliga och relevanta informationen är begränsad. Att artiklar som efter kvalitetsgranskning 
av oss konstaterats vara av låg kvalitet inkluderats, beror på att de bidrog med relevant 
information och svarade till vårt syfte.  
 
Vi har tagit del av studier och artiklar från alla världsdelar, förutom Afrika och Antarktis, som 
visar på liknande resultat och trender. Det anser vi stärker trovärdigheten och sanningshalten i 
vårt resultat. Överförbarheten ökar då resultatet är uppbyggt av information från studier gjorda 
över hela världen. En svaghet är att vi inte tagit del av någon studie från Afrika vilket minskar 
överförbarheten. 
 
Vår sökning började med “nursing”, “patient perspective” och ett flertal synonymer till icke-
maligna prostatasjukdomar, då vi ursprungligen ville fokusera på omvårdnad. Efter genomförd 
sökning kunde vi dock konstatera att det inte fanns tillräckligt med underlag för det området. Vi 
flyttade då fokus, tog bort “nursing” och gjorde samma sökning igen. Efter att ha läst många 
abstrakt reflekterade vi över att “quality of life” var ett sökord som återkom i de artiklar vi fann 
vara relevanta. Nästa steg blev då att inkludera “quality of life” i vår sökning i PubMed och detta 
fann vi vara behjälpligt i att hitta artiklar som svarade på vårt syfte. Att vi sökte i fritext berodde 
på att vi såg att det relevanta materialet var begränsat och valde att läsa fler abstrakt och på ett 
mer manuellt sätt sortera ut de som var relevanta för vårt syfte.  
 
Filter vid sökningarna är en annan begränsning i denna litteraturöversikt. Att ha med filtret “peer 
reviewed” redan vid de systematiska sökningarna är något som skulle kunnat vara ytterligare en 
försäkring för att alla artiklar verkligen blivit ”peer reviewed”. Manuell kontroll av detta är 
möjligen mindre säkert än om det hade skett systematiskt via en databas. Vi motiverade dock 
detta val med att vi sannolikt hade missat för oss relevanta artiklar om vi hade valt att ha med det 
filtret. Något som framkommit under arbetsprocessen med denna litteraturöversikt är att inte alla 
artiklar som är “peer reviewed” har den markeringen i de olika databaserna. Hade det filtret valts, 
hade artiklar felaktigt sorterats bort via de systematiska sökningarna.  
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Hela arbetet har utförts tillsammans. Vi valde att inte dela upp det och istället läsa separat men 
diskutera tillsammans vartefter under hela skriv- och analysprocessen. Läsningen har skett i flera 
steg. Först lästes bara abstrakt och resultat för att få en uppfattning om artikelns relevans i 
förhållande till vårt syfte. Vid senare, noggrannare läsning och analys byttes en artikel som först 
inkluderats ut då vi kom fram till att den inte svarade till vårt syfte. Den här läsningen i flera steg 
och omgångar, både vid det första urvalet, införandet i matrisen och i analysen, har gjort att 
informationen fått bra fäste och vår förståelse ökat. I och med att vi genomförde vår analys i 
enlighet med Polit & Beck (2017) hade vi en tydlig struktur att följa vilket förenklade arbetet och 
ökade tillförlitligheten i vår analysprocess. Det medförde även att våra kategorier uppstod under 
analysprocessen när vi plockade ut det viktigaste i varje artikel.  
 
Slutsats   

Resultatet i denna litteraturöversikt visar på att leva med icke-malign prostataförändring och 
symtomen de ger upphov till har en tydlig inverkan på drabbade personers liv och livskvalitet i 
ett flertal aspekter. Det har en påverkan på relationer och samliv, det medför viss känsla av skam, 
oro och rädsla och orsakar lidande hos drabbade personer. I resultatet kan det utläsas ett behov av 
ökad patientutbildning. Information att hämta i denna litteraturöversikt kan bidra till 
grundutbildade sjuksköterskors förståelse för och förmåga att lindra lidande hos patienter med 
icke-malign prostataförändring.  
 
Fortsatta studier 
Under arbetsprocessen har det blivit tydligt att det finns kunskapsluckor inom detta område. 
Fokus i tidigare publicerade studier har ofta legat på mätbara resultat istället för patientens 
perspektiv och mående. I fortsatta studier vore det intressant att se en utveckling och anpassning 
av den farmakologiska behandlingen. Det vore även värdefullt med djupgående kvalitativa 
studier med fokus på att leva med och hantera icke-malign prostataförändring. Två exempel på 
lämpliga frågeställningar för fortsatta studier är: ”På vilket sätt behöver den farmakologiska 
behandlingen för icke-malign prostataförändring anpassas för att möta patienters behov?” och 
”Vilka förändringar i vården kan leda till förbättrad livskvalitet hos personer med icke-malign 
prostataförändring?”.  
 
Klinisk tillämpbarhet 
Att lindra lidande är för sjuksköterskor en grundkompetens. Resultatet i denna litteraturstudie 
underlättar arbetet med patienter som lider av icke-malign prostataförändring i flera avseenden. 
Det ger en ökad förståelse för dessa sjukdomars symtom och den inverkan de har på en drabbad 
persons liv. Vidare ger resultatet insikt i patienters funderingar och önskemål avseende 
sjukdomstillståndet och behandlingar som har visat sig kunna skilja sig från sjukvårdens 
uppfattning.  
 
Det finns en betydande samhällsrelevans i detta arbete då icke-maligna prostataförändringar 
drabbar en stor del av befolkningen. I Sverige är målet med hälso- och sjukvården god hälsa 
genom att förebygga ohälsa (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], 2017:30). Det vore i enlighet med 
denna lag att öka förståelsen och kunskapen kring dessa sjukdomar och hur man på bästa sätt 
möter de drabbade och deras behov.  
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I 

BILAGA A  

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 
modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

  I = Hög kvalitet II = Medel III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 
controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 
jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller 
flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie med 
adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

  
  
  
* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 
Bristfälligt antal deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort 
bortfall. 

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial 
(CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 
kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 
Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat beskrivning 
av protokoll, material och metoder inklusive behandlingsteknik. 
Antalet deltagare tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

  
  
* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 
brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 
relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal deltagare och 
adekvata statistiska metoder. 

  
* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 
brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 
material som relateras till något som redan har 
inträffat, exempelvis journalhandlingar. 

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 
Väl planerad och välgenomförd studie med adekvat beskrivning 
av protokoll, material och metoder. 

  
* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 
brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 
där avsikten är att studera fenomen eller tolka 
mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 
utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara 
att utveckla begrepp och begreppsmässiga 
strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. Välbeskriven 
urvalsprocess, datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 
analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. 
Interaktionen mellan data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

  
  
* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är 
otillräckligt beskriven. Metod/analys otillräckligt 
beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
 



II 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 

MATRIS ÖVER INKLUDERADE ARTIKLAR - BILAGA B 

Författare 
Årtal 
Land 

Titel 
 

Syfte 
 

Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

 

Deltagare 
 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

 

Özcan, A., Özdil, 
K., & Kaya, Ş. 
 
2019 
 
Turkiet  
 

*The correlation 
between symptoms 
of benign prostatic 
hyperplasia and 
the quality of life: 
A field study 
 

Studien ämnar 
utforska 
sambandet mellan 
symtomen på BPH 
och livskvalitet 
och avgöra hur 
åsikter och 
attityder ser ut 
angående detta 
sjukdomstillstånd. 
 

Design  
Kvantitativ och 
kvalitativa 
metoder har 
använts; mixad 
metod.  
Urval 
Män >40 ur en 
population på 7034 
Datainsamling 
Semi-strukturerad 
enkät och intervju 
Analys 
Deskriptiv analys 
och deskriptiv 
statistisk analys 
har använts. 
 

308 män deltog i 
studien, vi kunde 
inte utläsa något 
bortfall. 
 

Resultatet i denna 
studie visar att 
med hjälp av 
mätning med IPSS 
kan det konstateras 
att män i högre 
ålder får högre 
poäng på skalan 
och denna ökning 
har en negativ 
inverkan på deras 
livskvalitet. 
 

K 
II 

 

 
 
 



III 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
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Titel 
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(Design, urval, 
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Resultat 
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Kvalitet 

 

Erkoc, M., 
Otunctemur, A., 
Besiroglu, H., & 
Altunrende, F. 
 
2018  
 
Turkiet  
 

*Evaluation of 
quality of life in 
patients 
undergoing 
surgery for benign 
prostatic 
hyperplasia. 
 

Studien ämnar 
undersöka vilken 
inverkan 
kirurgiska ingrepp 
för att behandla 
BPH har på 
patientens 
livskvalitet. 
 

Design  
Tvärsnittsstudie  
Urval  
Patienter som 
genomgått 
prostatakirurgi för 
att behandla BPH 
mellan april 2015 
och juni 2016.  
Datainsamling 
Enkätinsamling   
Analys  
Statistisk analys 
användes för att 
presentera 
kvantitativa data. 
Chi-square test 
användes för att 
analysera samband 
i den kvalitativa 
datan.   
 

120 personer 
deltog i studien, vi 
kunde inte utläsa 
något bortfall.  
 

Baserat på 
iakttagelser i 
denna studie kan 
det konstateras att 
en signifikant 
förbättring i 
livskvalitet är 
resultatet för de 
patienter som 
behandlats för sin 
BPH med en 
kirurgisk 
intervention, och 
att SF-36 är ett 
lämpligt 
instrument för att 
mäta detta.   
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Titel 
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Deltagare 
 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

 

Yim, Pierre 
W. C., 
Wenru, W., 
Ying, J., 
Salam, Z., 
Hussain, A., 
Poh Choo, 
T., Lopez, 
V., & Hong-
Gu, H. 
 
2015 
 
Singapore 
 

*Health-related 
quality of life, 
psychological 
well-being, and 
sexual function in 
patients with 
benign prostatic 
hyperplasia after 
prostatic surgery.  
 

Den här studien 
ämnade att undersöka 
hälsorelaterad 
livskvalitet, psykiskt 
välmående och 
sexuell funktion hos 
patienter med BPH 
efter prostatakirurgi 
och att identifiera 
förutsägande faktorer 
angående 
hälsorelaterad 
livskvalitet i denna 
patientgrupp.  
 

Design 
Tvärsnitts-, deskriptiv 
korrelationsstudie  
Urval 
Diagnostiserad BPH, genomgått 
TUREP eller MISTs, ≥21, skulle 
kunna läsa och förstå engelska 
eller kinesiska.  
Patienter med allvarlig 
njurproblematik, neurogen 
blåsdysfunktion, med 
dokumenterad psykisk ohälsa 
och/eller kognitiv nedsättning 
eller som genomgått öppen 
prostatektomi exkluderades.   
Datainsamling 
Enkäter och 
självskattningsinstrument. 
Analys 
Olika statistiska analyser 
användes för att se samband 
mellan värdena som kunna utläsas 
ur självskattnings instrumenten 
och enkäterna. 

106 blev personer 
tillfrågades, 94 
slutförde studien, 
vilket resulterade i 
ett bortfall på 12 
personer.  
 

Patienter med 
BPH som 
genomgått 
prostatakirurgi 
hade en 
försämrad hälsa. 
Många led av en 
måttlig påverkan 
av LUTS och 
sexuell 
dysfunktion.  
 

K  
I  
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I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
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Titel Syfte 
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Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

 

Pinto, J. D. O.,  
Hong-Gu, H., 
Chan, S. W. C.,  
Poh Choo, T.,  
Esuvaranathan, 
K., & Wang, W. 
 
2014 
 
Singapore 
 

*Health-related 
quality of life 
and 
psychological 
well-being in 
patients with 
benign prostatic 
hyperplasia. 
 

Syftet var att 
undersöka den 
hälsorelaterade 
livskvaliten och 
det psykiska 
måendet hos 
patienter med 
BPH och att 
identifiera 
förutsägande 
faktorer i 
samband med 
hälsorelaterad 
livskvalitet.  
 

Design 
En tvärsnitts, deskriptiv 
korrelationsstudie.  
Urval  
Patienter i åldern ≥21 med 
diagnosen BPH och som kunde 
kommunicera på engelska.  
Patienter som genomgått 
prostatakirurgi, med historia av 
allvarlig psykisk ohälsa, eller 
allvarlig somatisk sjukdom 
exkluderades.  
Datainsamling 
Enkäter och 
självskattningsinstrument. 
Analys  
Sambanden mellan hälsorelaterad 
livskvalitet, LUTS och psykiskt 
välmående analyserades.  

99 personer 
mötte 
kriterierna 
för att 
inkluderas 
och tackade 
ja, det va 97 
som 
slutförde 
studien, 
vilket 
resulterade i 
ett bortfall 
på 2 stycken 
personer.  
 

Den hälsorelaterade 
livskvaliten hos 
patienter med BPH var 
försämrad och deras 
psykiska välbefinnande 
var allvarligt påverkat.  
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Koh, J. S., Ko, 
H. J., Cho, K. 
J., Kim, J. C., 
Lee, S-J., & Pae, 
C-U.  
 
2014  
 
Sydkorea  
 

*Association 
between 
personality traits 
and treatment 
outcomes in 
Korean patients 
with lower 
urinary tract 
symptoms 
suggestive of 
benign prostatic 
hyperplasia 
(LUTS/BPH): a 
preliminary study 
 

Syftet var att 
undersöka 
associationen 
mellan 
personlighetsdrag 
och 
behandlingsresultat 
bland manliga 
koreanska patienter 
med LUTS som 
tyder på BPH.  
 

Design 
Prospektiv longitudinell 
studie   
Urval  
Koreanska män ≥40, med 
fastställd diagnos av LUTS 
relaterad till BPH, grundlig 
klinisk undersökning samt 
mätning av PSA-nivåer i 
blodet. Patienter med PSA>10 
ng/ml, tidigare eller nuvarande 
prostatacancer konstaterad med 
biopsi, LUTS ej relaterat till 
BPH, tal- och språksvårigheter 
samt kognitiv nedsättning 
exkluderades.  
Datainsamling  
Självskattningsinstrument 
Analys  
Analytiska metoder användes 
för att se samband mellan 
personlighetsdrag och 
behandlingsresultat. 
 

259 patienter 
rekryterades, 
176 slutförde 
studien vilket 
medför ett 
bortfall på 83 
patienter. 
 

En association mellan 
hur patienter svarade 
på behandling, och 
personlighetsdragen 
neuroticism, 
extraversion och 
öppenhet bland 
patienter med 
LUTS/BPH kunde 
konstateras. Hög grad 
av neuroticism samt 
låg grad av 
extraversion hade 
negativa följder.  
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Koh, J. S., Ko, 
H J., Wang, S-
M., Cho, K. J., 
Kim, J. C., Lee, 
S-J., Pae, C-U., 
& Serretti, A.  
 
2014  
 
Sydkorea  
 

*The association 
of personality trait 
on treatment 
outcomes in 
patients with 
chronic 
prostatitis/chronic 
pelvic pain 
syndrome: An 
exploratory study 
 

Den här studien 
undersökte 
associationen mellan 
personlighetsdrag, 
grundläggande 
symtombild och 
behandlingsresultat 
hos patienter med 
kronisk prostatit och 
kroniskt 
bäckensmärtsyndrom. 
 

Design 
Prospektiv longitudinell 
studie   
Urval  
Män med kliniskt 
diagnostiserad CP/CPPS 
enligt NIH:s definition 
inkluderades. 
Män med pyuri och/eller 
andra urogenitala symtom 
som kan ha koppling till 
BPH, neurogen blåsstörning 
eller urogenitala sjukdomar 
annat än CP/CPPS 
exkluderades.  
Datainsamling  
Enkäter och 
självskattningsinstrument 
Analys 
Analytiska metoder användes 
för att se samband mellan 
personlighetsdrag och 
behandlingsresultat 
 

80 personer 
inkluderades 
och 66 
personer 
slutförde 
studien, vilket 
ger ett bortfall 
på 14 personer.  
 

I studien fann de att 
neuroticism kan vara det 
viktigaste 
personlighetsdraget 
associerat till hur 
patienter svarar på 
behandling och till 
graden av depression och 
somatisering bland 
patienter med kronisk 
prostatit/kroniskt 
bäckensmärtsyndrom.  
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Reohrborn, C. G., 
Marks, L., & 
Harkaway, R.  
 
2006  
 
USA  
 

**Enlarged 
prostate: A 
landmark 
national survey of 
its prevalence and 
impact on US 
men and their 
partners 
 

Studien syftade till att 
utvärdera frekvensen 
och 
allvarlighetsgraden av 
LUTS bland 
amerikanska män, 
utbredningen av 
diagnosen EP 
(förstorad prostata) 
och dess påverkan på 
livskvalitet och 
äktenskapet. 
 

Design  
Tvärsnittsstudie  
Urval  
Män som bor i USA, 
50–79 år gamla, 400 
diagnostiserade med 
EP, 700 som inte hade 
diagnosen, 125 
partners till män med 
EP samt 100 
allmänläkare och 100 
urologer 
Datainsamling  
Telefonintervju  
Analys  
X2-test användes för 
att utföra statistiska 
jämförelser mellan 
patientgrupperna och 
inom patientgrupperna 
för allvarlighetsgrad 
av symtom. 
 

Totalt var det 419 
med EP, 784 utan 
EP, 200 läkare 
samt 77 partners 
som deltog 
 
Inget bortfall 
kunde utläsas  

LUTS och EP är 
ofta 
förekommande i 
den amerikanska 
populationen och 
att det påverkar 
både patienten 
och dess partner  
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Xue, Z., Lin. 
Y., Jiang, Y., 
Wei, N., & Bi, 
J. 
 
2018  
 
Kina  
 

*The evaluation 
of nocturia in 
patients with 
lower urinary 
tract symptoms 
suggestive of 
benign prostatic 
hyperplasia and 
the analysis of 
the curative 
effect after 
medical or 
placebo therapy 
for nocturia: a 
randomized 
placebo-
controlled study. 
 

Syftet var att 
studera nokturi hos 
patienter med 
LUTS som tyder 
på BPH efter 
medicinsk eller 
placebobehandling.  
 

Design 
Randomiserad kontrollerad 
studie 
Urval 
Deltagarna skulle vara ≥50 och 
ha diagnosen BPH 
Patienter med prostatacancer, 
PSA>10 ng/ml, 
urinvägsinfektion, neurologisk 
sjukdom, urolitiasis, medicinsk 
behandling som skulle kunna 
påverka miktion eller som 
genomgått prostatakirurgi eller 
bäckenkirurgi exkluderades. 
Datainsamling 
Enkäter, 
självskattningsinstrument och 
mätning av patientens 
miktionsförmåga.   
Analys 
En multivariat analys 
genomfördes för att jämföra 
antalet patienter med nokturi 
före och efter behandling.  

170 påbörjade 
studien men 148 
slutförde vilket 
medförde ett 
bortfall på 22 
personer.  
 

Patienter med LUTS 
förbättrades, i viss 
utsträckning, efter att 
ha mottagit 
läkemedelsbehandling. 
Dock var prevalensen 
av nokturi fortfarande 
hög efter påbörjad 
behandling och där 
skedde ingen 
uppenbar förbättring. 
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Carbone, A.,  
Fuschi, A., 
Al Rawashdah, S. 
F., 
Al Salhi, Y.,  
Velotti, G., 
Ripoli, A., 
Autieri, D., 
Palleschi, G., 
& Pastore, A. L. 
 
2016 
 
Italien 
 

*Management of 
lower urinary tract 
symptoms 
associated with 
benign prostatic 
hyperplasia in 
elderly patients 
with a new 
diagnostic, 
therapeutic and 
care pathway. 
 

Den här studien 
ämnade att 
utvärdera den 
kliniska 
effektiviteten av 
det föreslagna 
DTCP 
LUTS/BPH-
verktyget. 
 

Design 
Kontrollerad studie 
med jämförelsegrupp  
Urval 
Manliga patienter 
>75 års ålder med 
icke-neurogen 
LUTS.  
Datainsamling 
Enkäter.  
Analys 
Statistisk analys 
genomfördes för att 
analysera skillnader 
mellan grupper av 
patienter.  
 

Av 372 patienter 
som lämpade sig 
för studien 
slutförde 325 
den med ett 
bortfall på 47.  
 

Resultaten erhållna från 
denna studie var 
tillräckligt imponerande 
och signifikanta för att 
stödja användandet av 
detta nya verktyg 
(DTCP) som det 
idealiska 
tillvägagångssättet i 
hanterandet av äldre 
män med LUTS 
associerat med BPH 
och ED, då detta 
arbetssätt ledde till en 
förbättrad livskvalitet 
hos de aktuella 
patienterna.  
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Emberton, 
M., Marberger, M., 
& De La Rosette, 
J. 
 
2008 
 
Frankrike, 
Tyskland, Italien, 
Spanien och 
Storbritannien. 
 

**Understanding 
patient and 
physician 
perceptions of 
benign prostatic 
hyperplasia in 
Europe: The 
Prostate 
Research on 
Behaviour and 
Education 
(PROBE) 
Survey. 

 

Syftet med studien 
(Prostate Research 
on Behavior and 
Education) var att 
värdera 
sjukvårdssökande 
beteende och 
inställningen till 
BPH-behandling 
bland BPH-
patienter, samt 
åsikter och 
hanteringsmetoder 
bland urologer från 
Frankrike, Tyskland, 
Italien, Spanien och 
Storbritannien.  
 

Design 
Kvantitativ tvärsnittsstudie 
som involverade flera 
länder 
Urval 
Patienter i åldern 45–80 
med kända prostataproblem 
och BPH eller en förstorad 
prostata som lett till att 
patienten kontaktat läkare 
det senaste året.  Urologer i 
deltagande länder 
identifierades genom 
databassökningar och via 
sjukhus av byrån Research 
International. 
Datainsamling 
Båda parter närvarade vid 
en intervju baserad på en 
strukturerad enkät.  
Analys 
Insamlade data presenteras 
deskriptivt; ingen statistisk 
analys genomfördes. 

Totalt deltog 
sammanlagt 602 
patienter och 
urologer i 
studien.  
 

Den här studien 
belyser att det finns 
tydliga avvikelser 
mellan synen och 
åsikter patienter och 
läkare emellan när det 
gäller BPH och 
utövandet av sjukvård 
relaterat till detta 
tillstånd i deltagande 
länder i Europa, 
Majoriteten av 
patienter väntade med 
att söka sjukvård i 
förhoppningen att 
symtomen skulle 
försvinna av själva 
och en stor anledning 
till att söka var 
rädslan för 
prostatacancer.  
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Ertel, P., 
Adalig, B., 
Demircan, I., 
Lartey, B., & 
Manyak, M. J. 
 
2016 
 
Argentina, 
Australia, 
China, 
Colombia, 
Indonesia, 
Japan, 
Kazakhstan, 
Malaysia, 
Mexico, Peru, 
Philippines, 
Russia, Ukraine 
and Venezuela 
 

*Understanding 
patient and 
physician 
perceptions of 
benign 
prostatic 
hyperplasia in 
Asia Pacific, 
Latin America 
and the 
Commonwealth 
of Independent 
States: the 
Prostate 
Research on 
Behaviour and 
Education 
(PROBE) II 
survey. 
 

Studien ämnade 
att bedöma 
attityder mot och 
åsikter kring 
benign 
prostatahyperplasi 
(BPH)/LUTS och 
dess behandling 
bland patienter 
och läkare i 
Latinamerika, 
Asien-stilla havet 
området och de 
Oberoende staters 
samvälde. 
 

Design  
Kvantitativ tvärsnittsstudie som involverade 
flera länder 
Urval  
Inklusion: män 45–80 år, med självrapporterad 
(SR) tidigare diagnos av BPH, “förstorad 
prostata” (FP) eller “prostata problematik” 
(PP), självrapporterad konsultation med läkare 
angående BPH, FP eller PP de senaste 12 
månaderna samt recept gällande läkemedel för 
BPH, FP eller PP. Läkare som inkluderades 
hade >3 men <31 år arbetserfarenhet, med 
minst 5 patientkonsultationer i månaden 
angående symtomdebut vid BPH. Om läkare 
själva forskade eller marknadsförde eller tog 
emot pengar från någon inom prostata-
hälsovården exkluderades dom.  
Datainsamling  
Pappersenkäter med behjälplig personal, 
dator-assisterade telefonintervjuer eller online 
enkäter för patienter samt pappers- eller online 
enkäter eller dator-assisterade 
telefonintervjuer för läkarna.  
Analys  
Insamlade data presenteras deskriptivt.  

Sammanlagt 
1296 
patienter och 
läkare som 
mötte 
kriterierna 
slutförde 
studien.  
 

Majoriteten av 
patienterna kände 
sig hyfsat eller väl 
informerade om 
hälsoproblematik 
relaterad till BPH. 
Patienternas 
huvudsakliga 
besvär var obehag, 
störd sömn, rädsla 
för cancer och 
frustration med 
symtomen. 
Majoriteten av 
patienterna va 
nöjda med sin 
nuvarande 
behandling för 
BPH. Ungefär 25 
procent av 
patienterna tyckte 
att många av BPH 
symtomen hade 
stor inverkan på 
livskvaliteten.  
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Müezzinoglu, T., 
Çam, K., Kayikçi, 
A., & Lekili, M. 
 
2010 
 
Turkiet  
 

*Assessment of 
Quality of Life of 
Partners of 
Patients with 
Benign Prostate 
Hyperplasia: Does 
Benign Prostate 
Hyperplasia 
Disturb Female 
Partners? 
     
 

Syftet med studien 
var att utvärdera 
konsekvenserna av 
BPH på partners 
genom att använda 
en turkisk version 
av en specifik 
livskvalitetsskala 
för partners till 
patienter med 
BPH.  
 

Design  
Tvärsnittsstudie  
Urval  
Par där mannen hade sökt sig 
till öppenvård p.g.a. LUTS 
relaterat till BPH. Patienter som 
träffade läkare för första gången 
valdes ut. De med en 
funktionsvariant som skulle 
försvåra ifyllning av enkäter 
exkluderades.  
Datainsamling 
Patienterna fyllde i IPSS och 
deras partners fyllde i ett 
livskvalitetsformulär. 
Analys 
Statistisk analys genomfördes 
för att presentera och se 
korrelation mellan IPSS-skalan 
och formuläret om livskvalitet.   
 

300 par; 600 
deltagare totalt.  
 

Studien visar att 
BPH har en 
avsevärd inverkan 
på partnerns liv, 
främst genom oro 
för utveckling av 
cancer. Det kunde 
även konstateras ett 
samband mellan 
graden av symtom 
och partnerns 
livskvalitet.  
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Zhao, F.L., Yue, 
M., Yang, H., 
Wang, T., Wu, 
J.H., Li, S.C., 
Zhao, F-L., Yue, 
M., Yang, H., 
Wang, T., Wu, J-
H., & Li, S-C. 
 
2010 
 
Kina 
 

*Health-related 
quality of life in 
Chinese patients 
with chronic 
prostatitis/chronic 
pelvic pain 
syndrome. 
 

Syftet med studien 
var att undersöka 
relationen mellan 
hälsorelaterad 
livskvalitet och 
faktorer relaterade till 
prostatit eller 
kroniskt 
bäckensmärtsyndrom.  
 

Design  
Tvärsnittsstudie   
Urval 
Patienter rekryterades mellan 
december 2008 till april 2009. 
Inkluderade patienter var 20–59 
år, hade diagnosen CP/CPPS, 
och skulle kunna tillgodogöra 
sig informationen.  
Kontrollgruppen bestod av män 
över 20 utan kognitiv 
nedsättning som kunde 
tillgodogöra sig frågorna i 
enkäten.   
Datainsamling 
Enkäter och 
självskattningsverktyg.  
Analys 
Statistisk analys genomfördes 
för att konstatera och 
presentera korrelationen mellan 
CP/CPPS och livskvalitet hos 
deltagande patienter.  
 

632 personer 
deltog i studien.  
 

Studien visar att 
patienter med 
CP/CPPS generellt 
hade en lägre 
hälsorelaterad 
livskvalitet än den 
generella 
befolkningen och 
smärta hade större 
negativ inverkan 
än andra symtom.  
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Kaplan, S., & 
Naslund, M.  
 
2006 
 
USA 
 

**Public, patient, 
and professional 
attitudes towards 
the diagnosis and 
treatment of 
enlarged prostate: 
A landmark 
national US 
survey. 
 

Studien ämnade att 
undersöka åsikter 
och attityder 
angående förstorad 
prostata (EP) och 
dess behandling 
bland män ≥50 år 
både med och utan 
förstorad prostata 
samt läkare i USA.  
 

Design  
Tvärsnittsstudie  
Urval  
400 män med EP-
diagnos från läkare och 
700 utan män utan EP i 
åldern 50–79 år samt 
100 primärvårdsläkare 
och 100 urologer. 
Datainsamling  
Frågor sammanställda 
från flera olika enkäter 
angående bland annat 
symtom och påverkan 
på livskvalitet framföra 
genom 
telefonintervjuer.  
Analys  
Statistiska analyser 
genomfördes för att 
jämföra olika grader av 
symtom inom 
patientgrupper.  
 

Sammanlagt 
deltog 1300 
personer, varav 
400 män med EP, 
700 utan EP och 
200 läkare. Inget 
bortfall framgår.  
 

Många med EP tenderar 
att se det som en normal 
del av åldrandet. Den 
vanligaste rädslan vid 
initial diagnostisering 
var att symtomen 
indikerade cancer. 33 
procent av män med 
medel till kraftig 
symtom-påverkan 
uppgav att deras 
livskvalitet försämras. 
Majoriteten av män litar 
på att deras läkare 
tillgodoser dem med 
tillräcklig information 
för att kunna ta ett 
informerat beslut 
angående sin 
behandling.   
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Abdul-Muhsin, 
H.M., Tyson, 
M.D., Andrews, 
P.E., Castle, E.P., 
Ferrigni, R.G., 
Wolter, C.E., 
Swanson, S.K., 
McLemore, R.Y., 
& Humphreys, 
M.R.  
 
2016 
 
USA 
 

*Analysis of 
Benign Prostatic 
Hyperplasia 
Patients' 
Perspective 
Through a Third 
Party-
administered 
Survey. 
 

Syftet med studien 
var att bedöma den 
patientrapporterade 
livskvaliten och 
funktionaliteten 
hos patienter som 
genomgått något 
typ av kirurgiskt 
ingrepp för att 
behandla BPH.   
 

Design 
Historisk kohortstudie   
Urval 
Alla patienter som opererats 
för sin prostata vid aktuellt 
sjukhus mellan 2007 och 2013 
tillfrågades och ingen 
exkluderades.  
Datainsamling 
Enkäter och 
självskattningsinstrument.  
Analys 
Statistisk analys genomfördes 
för att presentera kopplingar 
mellan olika typer av 
prostatakirurgi och deras 
inverkan på patienters 
livskvalitet.  
 

479 patienter 
deltog i 
studien.   
 

Efter kirurgiska ingrepp 
ämnade att behandla 
LUTS som en följd av 
BPH hade en merpart av 
patienterna milda 
symtom, en mindre 
grupp hade måttliga 
symtom. Majoriteten av 
patienter var nöjda, med 
en viss variation mellan 
olika typer av ingrepp.   
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Mehik, A., 
Hellström, P., 
Sarpola, A., 
Lukkarinen, O., & 
Järvelin, M.R. 
 
2001  
 
Finland  
 

**Fears, sexual 
disturbances and 
personality 
features in men 
with prostatitis: a 
population-based 
cross-sectional 
study in Finland. 
 

Studien syftade 
till att fastställa 
förekomsten av 
psykisk 
påfrestning 
relaterat till 
prostatit bland 
finska män. 
 

Design  
Tvärsnittsstudie  
Urval  
Män som i mars 1996 
var boende i Oulu och 
Lappland och i åldern 
20–59. 
Datainsamling  
En flervals-enkät 
innehållande 102 
frågor postades ut till 
sammanlagt 2500 män 
i Oulu och Lappland 
Analys  
Resultatet är 
presenterat som 
absoluta värden samt 
proportioner och udda 
förhållanden som 
kalkylerades. 
Statistisk analysmetod 
användes för att se 
samband mellan olika 
faktorer.  
 

Enkät skickades till 
2500 män, 1832 
svarade, vilket ger 
ett bortfall på 668 
stycken personer.  
 

Personer med historia av 
prostatit hade mer rädslor 
för prostatacancer, sexuellt 
överförbara sjukdomar och 
suicidala tendenser än de 
utan prostatit i 
bakgrunden. 42.5 procent 
rapporterade erektil 
dysfunktion och 24.1 
procent nedsatt libido vid 
symtom av prostatit. 
Äktenskapssvårigheter 
rapporterades av en del av 
dem med prostatit och 3.5 
procent uppgav detta som 
anledningen till 
skilsmässa. 69.2 procent 
ville ha regelbundna 
kontroller för 
prostatacancer och 
könssjukdomar, på grund 
av konstant rädsla.  
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Kim, J. K., Cho, 
M. C., Son, H., 
Ku, J. H., Oh, S-J., 
& Paick, J-S.  
 
2017 
 
Korea  
 

*Patient 
Perception of 
Ejaculatory 
Volume 
Reduction After 
Holmium Laser 
Enucleation of 
the Prostate 
(HoLEP). 
 

Studien ämnade 
att undersöka 
patienters 
upplevelse av 
reducerad 
ejakulationsvolym 
efter Holmium 
laser enucleation 
av prostata 
(HoLEP). 
 

Design  
Prospektiv longitudinell 
studie.  
Urval  
192 män som under augusti 
2008 till september 2014 
undergick HoLEP genomförd 
av en specifik urolog.   
Datainsamling  
Självskattnings enkäter, 
kliniska undersökningar samt 
data hämtad från journaltext.  
Analys 
Resultaten från enkäterna 
samt de kliniska 
parametrarna analyserades 
med flera analytiska metoder, 
och analyserades också med 
patienternas perspektiv av 
postoperativ 
ejakulationsvolym.  
 

192 genomgick 
undersökning i 
studiens start, 91 
genomförde den 
slutgiltiga 
analysen, vilket 
resulterade i ett 
bortfall på 101 
personer. 
 

Patienter upplevde 
både symtomlindring 
och 
funktionsförbättring 
efter HoLEP. 89,6 
procent av patienterna 
upplevde minskad 
ejakulationsvolym 
efter ingreppet och 
52.8 procent 
rapporterade minskad 
orgasmintensitet.  
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Mändar, R., 
Korrovits, P., 
Rahu, K., Rahu, 
M., Sibul, E.L., 
Mehik, A., & 
Punab, M. 
 
2019 
 
Estland 
 

*Dramatically 
deteriorated 
quality of life in 
men with 
prostatitis-like 
symptoms. 
 

Syftet med studien 
var att jämföra 
klagomål, generell 
och sexuell hälsa, 
följdsjukdomar, 
riskfaktorer och 
livsstil hos män 
med och utan 
symtom från 
prostatan.  
 

Design 
Tvärsnittsstudie  
Urval 
Män i åldern 20–59.  
Datainsamling 
Enkäten skickades ut i två 
omgångar och anpassades 
till de som hade 
modersmålet ryska.  
Analys 
Statistisk analys som 
inkluderade frånvaro eller 
närvaro av symtom, 
graden av dessa symtom 
och andra livsstilsfaktorer 
presenterades för att finna 
skillnader i livskvalitet.  
 

Totalt deltog 
793 män i 
studien; 82 
med symtom 
och 711 utan.  
 

Männen med symtom 
från prostata hade 
generellt sämre hälsa, 
ofta flera sjukdomar och 
de rapporterade mer 
cystit och gynekologiska 
inflammationer hos sina 
partners. Symtom från 
prostatan har en 
betydande negativ 
inverkan på patienternas 
livskvalitet.    
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