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SAMMANFATTNING  

Bakgrund 

Ordet sexuell är ett adjektiv som ofta används i samband med könsorganen och dess 

funktioner, men begreppet sexualitet står för mer än enbart sexuella yttringar. Den mänskliga 

sexualiteten fyller även en funktion i den sociala samlevnaden. God sexuell hälsa har kopplats 

samman med ett ökat välbefinnande. När kroppen drabbas av sjukdom kan den sexuella 

hälsan hotas. Det manliga könsorganet består av penis och pungen och vid en erektil respons 

sker en mängd interaktioner i kroppen. Erektionen och ejakulationen är en viktig del av 

mannens sexuella upplevelse. Prostatan är beläget runt urinröret under urinblåsan och när 

prostatan drabbas av cancer är det oftast i de yttre epitelcellerna som den uppkommer. 

Prostatacancer behandlas vanligen med radikal prostatektomi, olika typer av strålterapi, 

”Watchful Waiting” eller hormonbehandling.  

Syfte 

Syftet var att beskriva hur mannens sexualitet påverkas efter genomgången behandling av 

prostatacancer.  

Metod 

Författarna till föreliggande studie har valt att göra en litteraturbaserad studie för att skapa en 

kunskapsöversikt över hur prostatacancerbehandling påverkar mannens sexualitet. Endast 

etiskt granskade artiklar från databaserna PubMed, Cinahl samt PsychINFO har använts till 

resultatet. Artiklarna har sammanfattats i en matris.  

Resultat 

Alla prostatacancerbehandlingar förutom ”Watchful Waiting” påverkade sexualiteten både 

psykiskt och fysiskt. Vid radikal prostatektomi föreligger det en risk för erektil dysfunktion då 

de nerver som styr erektionen kan skadas vid ingreppet. Att kunna genomföra ett penetrerande 

samlag var viktigt för manligheten enligt männen. Även orgasm och ejakulation påverkades 

negativt av radikal prostatektomi. Männen som genomgått brakyterapi rapporterade även de 

om en minskad volym, frekvens av ejakulation och svårighet att uppnå orgasm. 

Hormonbehandling gav fysiska effekter på kroppen i form av minskat könsorgan, mindre 

kroppsbehåring samt värmevallningar. Många män som genomgått radikal prostatektomi och 

hormonbehandling rapporterade att de förlorat sin manlighet. De kroppsliga förändringarna 

efter hormonbehandling gjorde att männen funderade på om de fortfarande kunde kalla sig 

män. Männen hade ett stort behov av att tala om sina problem men upplevde att den hjälpen 

var svår att få. 

Slutsats  

Av de resultat som framkommit i föreliggande studie blir det tydligt att behandlingarna av 

prostatacancer påverkar mannens sexualitet både psykiskt och fysiskt. De fysiska effekterna 

var bland annat minskad erektil förmåga och minskat könsorgan. De psykologiska effekterna 

innefattade minskad självkänsla och en upplevelse av förlorad manlighet.  

Nyckelord: Radical prostatectomy, Prostate cancer, Sexuality, erectile dysfunction 
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INLEDNING 

 
Sexualitet är en stor del av människans liv, från födsel fram till livets slut. Det finns både en 

fysisk och psykisk aspekt att ta hänsyn till när det gäller människans sexualitet. Manlighet har 

genom alla tider varit falloscentrerad och förlust av den sexuella förmågan kan leda till att 

mannen förlorar sin könsidentitet (Lundberg & Löfgren Mårtensson, 2010).  

 

Att kunna samtala om sexuella problem är viktigt och vi har under våra verksamhetsförlagda 

utbildningsplaceringar mött sjuksköterskor som har undvikt att tala om detta med sina 

patienter. Vi tycker att det är viktigt att lyfta de problem som drabbar sexualiteten och som 

kan uppstå i samband med behandling av prostatacancer. Vi tycker också att det är viktigt att 

belysa dessa problem då prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna som drabbar 

män.  

 

BAKGRUND 

 
Sexualitet  

 
Sexualitet definieras av World Health Organisation som: 

Sexuality is a central aspect of being human throughout life and encompasses sex, gender 

identities and roles, sexual orientation, eroticism, pleasure, intimacy and reproduction. 

Sexuality is experienced and expressed in thoughts, fantasies, desires, beliefs, attitudes, 

values, behaviours, practices, roles and relationships. While sexuality can include all of these 

dimensions, not all of them are always experienced or expressed. Sexuality is influenced by 

the interaction of biological, psychological, social, economic, political, cultural, ethical, 

legal, historical, religious and spiritual factors. (WHO, 2006). 

 

Ordet sexuell är ett adjektiv som oftast används i samband med könsorganet och dess 

funktioner. Det har dock blivit alltmer uppenbart att de viktigaste faktorerna i kroppen när det 

gäller sexuella funktioner och sexualitet finns i hjärnan. Begreppet sexualitet står för mycket 

mer än enbart sexuella yttringar (Lundberg & Löfgren Mårtensson, 2010). Att vara sexuell är 

inte bara fråga om fysiologi och sexuell aktivitet, utan också om hur vi är som människor, vad 

vi värdesätter, vad vi vill och vad vi åtrår (WHO, 2006). Förutom den 

reproduktionsfysiologiska betydelsen fyller den mänskliga sexualiteten även en funktion i den 

sociala samlevnaden. Människans sexualitet är ett integrerat resultat av flera olika 

komponenter. Sexualiteten påvekas därtill även av mentala tillstånd som till exempel 

välbefinnande och känslomässiga upplevelser (Lundberg & Löfgren Mårtensson, 2010). 

Sexualiteten är således beroende av känslomässiga upplevelser, men en individs hälsa och 

livskvalitet är beroende av sexualiteten. Detta är något som har uppmärksammats inom 

sjukvården den senaste tiden, då god sexuell hälsa även har kopplats samman med ett ökat 

välbefinnande (Lindau et al., 2007).      

 

Sexuell hälsa 

 

Begreppet sexuell hälsa används allt oftare för att beskriva ett flertal tillstånd relaterat till 

sexualitet (Lundberg & Löfgren Mårtensson, 2010). Sexuell och reproduktiv hälsa är viktigt 

för att individen ska ha ett säkert, ansvarstagande och tillfredsställande sexliv (WHO, 2006). 

Några av hoten mot sexuell hälsa är olika tillstånd som kan drabba kroppen under och efter 
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sjukdom, exempelvis minskad libido och torrhet i slidan hos kvinnor som behandlas för 

bröstcancer (Reitan & Schölberg, 2000). Andra faktorer som kan påverka den sexuella hälsan 

negativt är problem vad gäller könsidentiteten, och olika sexuella dysfunktioner som låg eller 

ingen libido, oförmåga att uppnå orgasm samt smärta vid samlag (WHO, 2006).  

 

Sexualitet hos äldre 

 

En amerikansk studie rapporterar att 54 procent av sexuellt aktiva personer i åldern 75- 80 år 

hade sex mellan två och tre gånger på månad. Sexualitet är en viktig aspekt när det gäller 

livskvalitet hos äldre människor dock är sannolikheten till att vara sexuellt aktiv minskad med 

åldern (Lindau et al., 2007). Att äldre inte är sexuellt aktiva är en destruktiv myt om 

ålderdomen. Länge ansågs äldre människor sakna sexuella känslor, dessa myter finns i viss 

mån kvar (Lundberg & Löfgren Mårtensson, 2010).  

 

Åldrandet innebär en mängd faktorer som kan påverka sexualiteten, både positivt och 

negativt. Negativa faktorer kan vara förlust av partner, vänner och kamrater. Hälsan blir 

sämre och det tillkommer en ökad risk för sjukdomar. Dessa negativa faktorer inträffar främst 

efter 80 års ålder. Positiva effekter är att det finns mer tid för varandra och stressen minskar. 

Det finns en stor variation i det sexuella beteendet hos äldre personer. Kön, ålder och 

tillgången till partner har betydelse (Lundberg & Löfgren Mårtensson, 2010). Äldre män har 

generellt mer sexuella känslor än kvinnor i samma ålder. De största problemen både för äldre 

män och kvinnor vid sex är brist på lust och svårigheter att få orgasm (Smith, Mulhall, 

Deveci, Monaghan & Reid, 2007). 

 

De manliga könsorganen och mannens sexualfysiologi 

 
När det gäller styrningen av de sexuella funktionerna är det storhjärnan som har en speciell 

betydelse. I hjärnstammen finns det centra där aktivering sker vid sexuell stimulering, övriga 

hjärnans roll är i stort sett okänd. Vid sexuell stimulering påverkas medvetandet och 

perceptionen. Från hjärnan, via hjärnstammen, går nervbanor som styr erektion och 

ejakulationsfunktionen. De manliga könsorganen består av penis och pungen, som i sin tur 

består av testiklarna och bitestiklarna. Penis består av en rot och kropp och är uppbyggd av tre 

svällkroppar (Lundberg & Löfgren Mårtensson, 2010).  

 

Vid en normal erektil respons sker en mängd interaktioner som svar på ökad sympatisk 

aktivitet tillsammans med yttre stimulering av penis samt upphetsning (Heidelbaugh, 2010). 

Penis innehåller svällkroppar, som i sin tur består av tre olika fack. Vävnaden i svällkroppen 

innehåller en mängd kavernösa hålrum, omgivna av en bindvävshinna. Den kavernösa 

vävnaden innehåller glatt muskulatur och när erektionsnerverna stimuleras leder detta till att 

den glatta muskulaturen slappnar av. Det leder i sin tur till att blodflödet kan fylla 

svällkroppsvävnaden. Erektionen kan uppkomma genom två olika mekanismer, den centrala 

mekanismen, och den reflektoriska mekanismen. Vid den centrala mekanismen är det 

framförallt intryck i form av syn- och hörselintryck, drömmar och tankar som väcker det 

sexuella intresset hos mannen. Den reflektoriska erektionen påverkas främst av stimulering av 

yttre genitalia och övriga erogena zoner (Lundberg & Löfgren Mårtensson, 2010).  

 

I testiklarna bildas könsceller som vid ejakulationen mognar till färdiga spermier (Drake, 

Vogl & Mitchell, 2005). När ejakulationen ska ske kontraheras muskler i testikelvävnaden på 

grund av en ökad sympaticusstimulering. Kontraktionerna gör att den omogna sperman 

pressas mot det, av prostatan omgivna, urinröret där sperman blandas med sekret från 
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prostatan och mognar och bildar färdig sperma. Muskler som omger urinröret kontraheras, 

vilket leder till att sperman kan ejakulera ut ur penis (Esteves, Miyaoka & Agarwal, 2011). 

 

Ejakulationen är en viktig del av orgasmupplevelsen. Viktigt är även den känslostorm som 

uppkommer i samband med orgasmen då en mängd hormoner frisätts, däribland oxytocin och 

prolaktin. Effekten av dessa hormoner sitter i omkring en timme och efter en orgasm inträder 

en känsla av tillfredställelse, vilket aktiveras via hjärnans belöningssystem (Lundberg & 

Löfgren Mårtensson, 2010).   

    

Prostatan är en körtel som omger urinröret och är belägen under urinblåsan. Prostatan är 

uppbyggd av ett trettiotal körtlar. Dessa körtlars utförsgångar mynnar i den omgivande 

väggen till urinröret. Sekret från prostatan är tunnflytande och mjölkigt och utgör en stor del 

av sperman (Drake et al., 2005). Prostataspecifikt antigen PSA, som kontrolleras vid en 

cancerdiagnos, bildas i prostatan av både maligna och benigna celler och frisätts i 

cirkulationen (Kunkel, Bakker, Myers, Oyesanmi & Gomella, 2000).  

 

Erektil dysfunktion 

 

Erektil dysfunktion innebär bland annat svårigheter att få och behålla en erektion. Det kan 

påverka livskvaliteten och kan även sammankopplas med depression. Det finns ett samband 

mellan hög ålder och erektil dysfunktion, vilket gör att det är vanligt förekommande bland 

den äldre befolkningen (Lindau et al., 2007; Smith et al., 2007). Enligt en studie är så många 

som 64 procent av männen över 70 år på något sätt drabbade av erektil dysfunktion (Corona 

et al. 2009). 

 

Den sexuella funktionen påverkas ofta av sjukdom eller olika kirurgiska ingrepp. Vissa 

sjukdomar påverkar sexualiteten psykiskt och vissa andra påverkar sexualiteten direkt genitalt 

(Pohjantähti-Maaroos, Palomäki & Hartikainen, 2011). Rökning och arbetslöshet antas vara 

riskfaktorer för att drabbas av erektil dysfunktion (Corona et al., 2009).  

 

Kvaliteten på mannens erektion kan variera över tid, vilket gör att män kan dra sig från att 

söka hjälp om erektionsproblem uppkommer. Erektionsproblem är även sammankopplat med 

stigma, vilket kan göra att män undviker att söka hjälp (Reitan & Schölberg, 2000). Förmågan 

att få erektion och att genomföra ett samlag är starkt förknippat med maskulinitet (Chapple & 

Ziebland, 2002). 

 

Hjälpmedel vid erektil dysfunktion 

 

Den läkemedelsbehandling som erbjuds till patienter med erektil dysfunktion är vardenafil 

och sildenafil. Viagra är ett av de mest kända läkemedlen och tillhör gruppen sildenafil. 

Vardenafil och sildenafil är så kallade selektiva phosfodiesteras typ-5 hämmare (PDE5) och 

är potenshöjande läkemedel (Albersen, Orabi & Lue, 2010). Vanliga biverkningar är 

huvudvärk och rodnad (Rosenberg, Adams, McBride, Roberts & McCallum, 2008).  

 

Erektil dysfunktion kan även behandlas med VED, vacuum erection devices, som innebär att 

mannen applicerar en tub eller en cylinder runt penis. Cylindern skapar sedan ett vakuum, 

vilket gör att penis fylls med blod på grund av det negativa tryck som uppstår. VED kan även 

användas av de som inte kan äta PDE5-hämmare på grund av kontraindikationer eller 

överkänslighet (Pahlajani, Raina, Jones, Ali, & Zippe, 2010).  

 



 5 

Kirurgisk behandling lämpar sig för de män som inte har någon effekt av eller inte vill ha 

farmakologisk behandling (Albersen, Orabi & Lue, 2010). Mest förekommande kirurgiska 

behandlingen är insättande av penisprotes då plastcylindrar opereras in i penis, detta gör att 

erektion kan uppstå och patienten kan ha penetrerande samlag (Moskovic, Pastuszak, 

Lipshultz & Khera, 2010).  

 

Prostatacancer 

 

Prostatacancer är den näst vanligaste cancerformen hos män världen över. År 2008 drabbades 

903 500 män av prostatacancer och 258 400 dog av sjukdomen (Jemal et al., 2011). Enligt 

beräkningar som gjorts så är risken för att en man ska drabbas av klinisk prostatacancer någon 

gång under sin livstid 10 procent och det är sällan män under 50 år drabbas (Reitan & 

Schölberg, 2003). Antal fall i varje land skiljer sig märkbart åt och detta kan ha att göra med 

olika diagnostiseringssätt, men också på grund av skillnader i levnadsvanor (Leitzmann & 

Rohrmann, 2012; Ferlay, Parkin & Steliarova-Foucher, 2010).  

 

Orsaken till prostatacancer är okänd, så det går inte att ge några specifika rekommendationer 

för hur sjukdomen kan förebyggas. Däremot finns det riskfaktorer som har blivit identifierade 

(Henke, Yarbro, Wujcik & Holmes Gobel, 2011). I samband med att medelåldern ökar har 

även antalet cancerfall ökat vilket är ett tydligt tecken på att risken för att drabbas av 

prostatacancer ökar med högre ålder (Mistry, Parkin, Ahmad, & Sasieni, 2011). En positiv 

familjehistoria medför även det en riskfaktor för att drabbas av prostatacancer (Lightfoot et 

al., 2004). 

 

Intag av mjölk och mejeriprodukter förknippas med en ökad risk för prostatacancer (Qin, Xu, 

Wang, Tong & Hoshi, 2007). Även en hög konsumtion av kött kan vara en riskfaktor för att 

drabbas (Cross et al. 2005). Intag av grönsaker och frukt utgör ingen ökad risk för 

prostatacancer (Kirsh et al., 2007). Till exempel anses tomater ha en skyddande effekt 

(Etminan, Akkouche & Caamaño-Isorna, 2004) 

 

Patofysiologi prostatacancer 

 
Cancer uppstår ur en enda cell. När det uppstår flertalet mutationer i de gener som styr cellens 

tillväxt och överlevnad kan cellen bryta sig fri och omvandlas till en cancercell. Dessa 

förändringar ger upphov till en förlorad cellulär tillväxtkontroll och då finns det en risk att 

cancerceller invaderar omkringliggande vävnad, metastasering (Ringborg, Dalianis & 

Henriksson, 2008). 

 

Prostatan består av tre olika zoner, en central zon, en perifer zon och en övergångszon.               

Det är den perifera zonen som de flesta fallen av prostatacancer börjar i. De flesta 

cancerfallen är av typen adenocarcinom och utvecklas från prostatakörtelns epitelceller. 

Epitelcellen genomgår många mutationssteg innan den blir malign, elakartad (Henke et al., 

2011).  

 

Tidiga förändringar i prostatakörtelns vävnader benämns som prostatisk intraepithelial 

neoplasi (PIN). PIN kategoriseras som hög- eller låggradig och kan uppkomma redan tio år 

innan en eventuell cancer upptäcks. Det går inte att avgöra i förväg om PIN kommer bilda en 

cancer, men en höggradig PIN tyder på en större risk för cancerutveckling (Henke et al., 

2011).  
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Det tas vävnadsprover från prostatan som sedan kategoriseras enligt Gleasonskalan utifrån 

cellstrukturens uppbyggnad och förändringar. Ett högt värde på Gleasonskalan motsvarar en 

större risk för en avancerande cancer med metastasering (Bostwick, Qian & Schlesinger, 

2003). Prostatacancer har en långsam utveckling och växer utmed vävnader och kan växa 

över på omkringliggande organ där vävnader möts (Henke et al., 2011).  

 

Diagnostisering 

 

De flesta fallen av prostatacancer upptäcks vid ett PSA-prov, vilket är ett prov där mängden 

prostataspecifikt antigen i blodet mäts. Detta beror på att prostatacancern oftast uppstår i 

prostatakörtelns perifera delar vilket ger svaga eller obefintliga symtom (Langhorne, Fulton & 

Otto, 2007).  

 

Digital rektalpalpation används också vid diagnostisering av prostatacancer (Ringborg et al., 

2008). Det ger en ökad chans att finna en eventuell prostatacancer i ett tidigt skede genom 

denna metod istället för att använda diagnostisering enbart med PSA-värdet (Hugosson et al., 

2010). Genom att använda sig av digital rektalpalpation som screening för prostatacancer kan 

antalet dödsfall minska med upp till 50 procent (Harris & Lohr, 2002).  

 

Symtom 

 
Det vanligaste symtomet vid prostatacancer är miktionsproblem. Även blod i sädesvätskan, 

minskad ejakulationsvolym och erektionsproblem kan finnas med i den tidiga symtombilden, 

medan skelettsmärta, blod i urinen, anemi och ryggmärgskompression först uppkommer vid 

en avancerad prostatacancer (Langhorne et al., 2007). 

 

Behandling 

 
Det finns olika behandlingsmöjligheter i de olika stegen av cancerns avancemang. De män 

som inte har några andra tecken på sjukdom än ett förhöjt PSA-värde genomgår i de flesta fall 

kirurgisk behandling i form av radikal prostatektomi. Har männen ett PSA-värde som ligger 

över 20 ng/ml kan radikal prostatektomi eller hormonbehandling ges. Även åldern har 

betydelse vid valet av behandling och det är främst män under 60 år som får genomgå en 

radikal prostatektomi. Är männen över 75 år får de för det mesta konservativ behandling i 

form av ”Watchful Waiting” istället för kirurgi eller strålning. Av de män som har en 

metastaserad prostatacancer ges en mindre aggressiv behandling och det är väldigt få som 

behandlas med hjälp av kirurgi (Harlan et al., 2001) 

 

Radikal prostataektomi  

 

Vid radikal prostatektomi opereras hela prostatakapseln bort samt båda sädesledarna. Om det 

är möjligt tas hänsyn till de nerver som styr erektionen (Reitan & Schölberg, 2003). Ingreppet 

kan göras genom öppen kirurgi eller laporaskopisk kirurgi (Stephens & Reinhard Aigner, 

2009).  

 

Strålning 

 

Brakytherapi 

 

Brakyterapi är en strålbehandling som görs lokalt i prostatan via ett permanent eller tillfälligt 
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implantat. Personer med en prostatacancer som klassificeras som lågriskcancer är goda 

kandidater för denna typ av behandling. De får då en låg dos av strålning. Skulle cancern vara 

allvarligare än en lågriskcancer kan brakyterapi kombineras med hormonbehandling eller 

extern strålning för att få ett bättre resultat. Det går även att ge strålning i hög dos. Den 

används vid allvarligare fall av prostatacancer och kan användas enskilt eller i kombination 

med andra behandlingar (Koukourakis, Kelekis, Armonis, & Kouloulias, 2009).  

 

Extern strålning 

 

Extern strålning används vid behandling av vissa fall av prostatacancer. Prostatan och 

sädesblåsorna utgör strålningsområdet. I största möjliga mån undviks strålningsfältet att 

breddas ut till de mer känsliga områdena kring rektum och blåsan samt till de små blodkärlen 

och nerverna i penis. Strålbehandlingen utförs under en längre period med flera 

behandlingstillfällen i veckan (Langhorne et al., 2007).   

 

Hormonbehandling 

 

I kombination med strålbehandling har hormonbehandling visat sig effektivt vid behandling 

av prostatacancer (Koukourakis et al., 2009). Med hormonbehandling menas antingen ett 

kirurgiskt borttagande av testiklarna eller att på medicinsk väg blockera de cirkulerande 

hormonerna (Chou et al., 2011). Vid medicinsk blockering stoppas utsöndringen av 

luteiniserande hormon (LH) från hypofysen och testosteronets nivå sjunker till 

kastreringsvärden (Reitan & Schölberg, 2003).  

 

”Watchful Waiting”  

 

”Watchful Waiting” innebär att patienten inte ges någon behandling. Prostatacancer växer 

långsamt och ibland tar det så lång tid att cancern inte kommer ge några symtom. I dessa fall 

krävs enbart regelbundna kontroller och observationer (Reitan & Schölberg, 2003). Vissa män 

som får diagnosen väljer att avvakta med behandlingen för att sedan genomgå behandling om 

det blir nödvändigt (Shappley et al., 2009).  

 

Behov av samtal och stöd 

 

Att få en cancerdiagnos innebär för många att oro, bekymmer och ångest uppstår. Den egna 

livssituationen förändras och den drabbade människan står inför en livshotande sjukdom. Det 

uppstår då ett behov av stöd från vårdpersonal, både emotionellt, socialt och praktiskt (Reitan 

& Schölberg, 2003).  

 

Vid en cancersjukdom kan sexualiteten påverkas på grund av psykologisk och fysisk stress. 

Det är därför viktigt att sjuksköterskan har en förståelse för sexualitetens betydelse, för att 

kunna bistå patienten med den hjälp som denne behöver, enligt Reitan och Schölberg (2000). 

Patienten ska, genom en uppmuntrande miljö, känna sig tillräckligt bekväm för att kunna 

ventilera den rädsla och de bekymmer som denne har. Vårdpersonalen ska även förmedla 

tillräckligt mycket förtroende för att patienten ska våga tala ut om sina problem och 

vårdpersonalen har även en plikt att utbilda (Reitan & Schölberg, 2000).  

 

Enligt Smith et al. (2007) tycker få män över 70 år att det är problematiskt eller pinsamt att 

diskutera sexuella frågor i samband med vårdkontakt.  
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SYFTE 

 
Syftet var att beskriva hur mannens sexualitet påverkas efter genomgången behandling av 

prostatacancer. 

 

FRÅGESTÄLLNING 

 
Hur påverkar behandlingarna av prostatacancer mannens sexuella förmåga fysiskt? 

Hur upplever mannen sin egen sexualitet efter behandling av prostatacancer? 

 

METOD 

 

Val av metod 

 

Sexualiteten är en viktig del av människans liv och påverkas av olika sjukdomstillstånd och 

behandlingar. Författarna har valt att göra en litteraturbaserad studie för att skapa en 

kunskapsöversikt över hur prostatacancerbehandling påverkar mannens sexualitet (Friberg, 

2006). 

 

Datainsamling 

 
Grunden för resultatet i föreliggande studie är vetenskapliga artiklar. Artiklarna söktes upp i 

databaserna PubMed, PsychInfo och CINAHL med hjälp av sökord samt inklusionskriterier. 

PubMed är en sökmotor på internet som omfattar 95 procent av den medicinska litteraturen 

samt omvårdnadstidskrifter. Där samlas även referenser till tidskrifter inom bland annat 

omvårdnad, medicin och odontologi. PsychInfo är en databas med referenser inom det 

psykiatriska och psykologiska området. CINAHL är en förkortning och betyder Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature. CINAHL innehåller referenser från alla 

engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter och har ett omvårdnadsvetenskapligt fokus (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2011). Databassökningen sammanfattas i tabell 1. 

 

Manuella sökningar har även genomförts och på så sätt har sex artiklar tillkommit. Genom att 

använda referenser från befintliga artiklar har ytterligare intressanta artiklar tillförts studien. 

Manuell sökning bör göras för att finna ytterligare artiklar inom det bestämda 

intresseområdet. Detta kan göras via referenslistor och tidskrifter (Willman et al., 2011). 

Totalt ingår 17 artiklar i detta arbete.  

 

Urval 

 

Inklusionskriterierna som användes, för att artiklarna skulle anses relevanta för denna studie 

var att de handlade om män som genomgått någon form av behandling för prostatacancer.  

Trots att inga begränsningar gjorts gällande årtal, är samtliga valda artiklar skrivna under 

2000-talet. Det har inte heller gjorts några begränsningar vad gäller kön och ålder på 

deltagarna i de vetenskapliga artiklarna. Fria sökord som användes var prostate cancer, radical 

prostectomy, treatment och hypergonadism. Övriga sökord valdes i MeSH-termer, dessa var 

sexuality, prostatic neoplasms, erectile dysfunction och quality of life. Sökorden har använts i 

kombination med varandra med hjälp av boolesk söklogik där termen AND används (Friberg, 

2006). 
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Tabell 1 Databassökningar i PubMed, PsychInfo samt CINAHL 

Databas och 

Datum 

Sökord Antal träffar 

i fulltext 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Antal valda 

artiklar 

PubMed 

120202 

Prostate cancer 

AND treatment 

11342 150 2 0 

PubMed 

120202 

Sexuality AND 

prostatic 

neoplasms 

57 15 8 0 

PubMed 

120202 

Sexuality AND 

prostate cancer 

73 14 12 1 

PubMed 

120203 

Prostate cancer 

AND sexuality 

436 73 8 2 

PubMed 

120203 

Prostate cancer 

AND quality of 

life 

630 16 8 1 

PubMed 

120203 

Hypergonadism 

AND sexuality 

226 40 1 0 

PubMed 

120203 

Prostate cancer 

AND 

prostatectomy 

AND sexuality 

150 2 2 0 

CINAHL 

120222 

Prostate cancer 

AND sexuality 

89 10 5 2 

CINAHL 

120222 

Prostate cancer 

AND quality of 

life 

553 1 1 1 

CINAHL 

120223 

Prostatic 

neoplasms 

AND sexuality 

110 9 2 1 

PubMed 

120202 

Erectile 

dysfunction 

AND prostate 

cancer 

169 36 2 1 

PsychINFO 

120306 

Prostate cancer 

AND sexuality 

57 2 2 1 

PubMed 

120306 

Sexuality AND 

prostatecancer 

482 2 2 1 

 

Dataanalys 

 

Artiklarna till föreliggande studie valdes ut i det första skedet efter titel. Därefter lästes de 

abstract där titeln verkade relevant. Utifrån abstracten valdes de artiklar ut som skulle läsas i 

sin helhet. Detta gjordes på skilda håll då författarna till föreliggande studie skulle få 

möjlighet att tolka texterna individuellt och inte påverkas av varandras tolkningar. Det 

utfördes med stöd av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) som hävdar att granskningen får 

större tyngd då den utförs av två av varandra oberoende personer som sedan sammanför sina 

tolkningar. Efter den första granskningen valdes de artiklar ut som ansågs mest relevanta och 
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trovärdiga för att kunna sammanställa resultat och besvara studiens syfte. Därefter 

sammanfattas de valda artiklarna i en matris för att kritiskt kunna värderas (Willman et al., 

2011). 

 

Kvalitetsbedömning och trovärdighet 

 
För att kunna granska de vetenskapliga artiklarnas kvalitet har granskningsmallar använts. 

Bedömningsunderlaget är utformat av Berg, Dencker & Skärsäter (1999) samt Willman, 

Stoltz & Bahtsevani (2006)(Bilaga I). Därefter har artiklarna förts in i en matris för att bättre 

kunna redovisas. Matrisen har som syfte att ge läsaren information om metod och resultat. 

Författare, årtal, design syfte och deltagare i studien ska också redovisas i matrisen (Bilaga II) 

(Willman et al., 2011). 

 

Författarna till föreliggande studie har även använt Ulrich sökmotor för att kontrollera att 

tidskrifterna som artiklarna är publicerade i, är peer-reviewed (Friberg, 2006).  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Helgesson (2006) beskriver olika typer av forskningsetiska övertramp, bland annat 

förfalskning, plagiat och fabricering. Förfalskning innebär att data ändras för att bättre 

stämma in på det egna syftet. Vid plagiering kopieras andra forskares arbeten utan att det 

tillkännages. Fabricering sker då författare skriver resultat som inte existerar eller har 

verklighetsförankring (Helgesson, 2006) För att undvika dessa etiska övertramp har 

författarna till föreliggande studie i enlighet med Helgesson (2006) erkänt andra forskares 

vetenskapliga insatser, genom att hänvisa till källor. Författarna till föreliggande studie har 

även enbart använt artiklar som blivit granskade av en etisk kommitté (Helgesson, 2006).  

 

RESULTAT 

 
Tre problemområden har identifierats efter analys av artiklarna. Dessa problemområden 

kommer att presenteras under rubrikerna Upplevelsen av förändrad sexuell förmåga, 

Upplevelsen av förlorad maskulinitet och Mannens behov av samtal och stöd.  

 
Upplevelsen av förändrad sexuell förmåga 

 

Flera studier visar att radikal prostatektomi har en kraftig påverkan på den manliga 

sexualiteten (Sanda et al., 2008; Chen, Clark & Talcott, 2008; Alemozaffar et al., 2011). En 

av de största riskerna vid radikal prostatektomi är att de nerver som styr erektionen skadas vid 

ingreppet vilket kan leda till erektil dysfunktion. Genom att göra nervsparande kirurgi ökar 

chanserna för bättre återhämtning (Sanda et al., 2008). En tredjedel av männen som genomgår 

radikal prostatektomi har återfått den erektila förmågan 36 månader efter operationen 

(Alemozaffar et al., 2011; Chen et al., 2008). Hong et al. (2010) visar på liknande resultat då 

den erektila funktionen bland män som genomgått radikal prostatektomi successivt 

förbättrades under en period på 60 månader.  

 

Hong et al. (2010) undersökte den sexuella funktionen efter radikal prostatektomi. Studien var 

enkätbaserad och 94 män svarade på frågorna som rörde deras erektila funktion. Det visade 

sig att 70,5 procent av männen var tvungna att använda sig av hjälpmedel i form av PDE5 för 

att kunna genomföra samlag. Männen nödgades använda dessa hjälpmedel upp till sexton 

månader efter operation, därefter kunde vissa av männen få spontana erektioner. 
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Brakyterapi och extern strålning innebar en bättre bevarad erektionsförmåga i jämförelse med 

radikal prostatektomi. 80 procent av patienterna som genomgått brakyterapi och 50 procent av 

patienterna som genomgått extern strålbehandling hade återfått den sexuella förmågan 36 

månader efter behandling (Chen, Clark & Talcott, 2008).  

 

I en studie av Bokhour, Clark, Inui, Silliman och Talcott (2001) träffades 48 män som 

genomgått radikal prostatektomi, brakyterapibehandling och extern strålning. Männen delades 

in i olika grupper beroende på etnicitet och ålder. Grupperna deltog i träffar som varade i 90 

minuter. Meningen med dessa gruppträffar var att männen skulle träffas och diskutera kring 

deras egen upplevelse av hur behandlingen påverkat deras liv och sexualitet. Männen 

beskriver och betonar att det största problemet de upplever efter behandling är de sexuella 

förändringarna. 

 

Den sexuella påverkan vid ”Watchful Waiting” var mindre än vid de övriga behandlingarna. 

Det var 45 procent av deltagarna som rapporterade erektil dysfunktion, i jämförelse med 80 

procent av männen efter radikal prostatektomi. Männen som behandlades genom ”Watchful 

Waiting” hade högre andel tillfredställande erektioner jämfört med de andra 

behandlingsformerna. De män som valde att behandlas med ”Watchful Waiting” ansåg att 

deras sexualitet och sexualliv var en viktigare del av livet i jämförelse med män som valde att 

genomgå radikal prostatektomi (Steineck et al., 2002).  

 

Faktorer som gav en bättre återhämtning av den erektila funktionen vid brakyterapi och extern 

strålning var lägre ålder, frånvaro av ytterligare sjukdomstillstånd, lågt PSA och hög potens 

innan behandling och ingen adjuvant hormonterapi. Dessa faktorer hade även betydelse för 

återhämtningen av erektionsförmågan efter radikal prostatektomi tillsammans med ålder, 

tilläggsbehandling samt blodförlust (Hong et al., 2010). Vid brakyterapi var även ett lågt BMI 

en faktor som förbättrade möjligheterna att återfå erektil förmåga (Alemozaffar et al., 2011).  

 

Fysiologiska och fysiska förändringar 

 

Patienter som genomgått radikal prostatektomi rapporterar minskad sexuell lust, minskad 

sexuell aktivitet och utebliven eller mindre tillfredställande orgasm (Messaoudi, Menard, 

Ripert, Parquett & Staerman, 2011; Letts, Tamlyn & Byers, 2010). Enligt Nilsson et al. 

(2011) hade 39 procent av männen i deras studie någon gång upplevt urinläckage i samband 

med orgasm, detta innebär minskad tillfredställelse och undvikande av sexuella aktiviteter.  

 

Studier visar att männen fortfarande kände lust, hade sexuella fantasier och kände hopp inför 

framtida sexuella relationer. Männen beskrev också en frustration över att känna lust men inte 

kunna genomföra ett samlag (Letts et al., 2010; Fergus, Gray & Fitch, 2002). En individuell 

upplevelse var att åsynen av en vacker kvinna väcker en intellektuell respons, men inte längre 

en fysisk (Gannon et al., 2010).  

 

Radikal prostatektomi påverkade ejakulationen då den blev mindre till volymen eller helt 

uteblev (Messaoudi et al., 2011; Steineck et al., 2002). Män som genomgått 

brakyterapibehandling rapporterade om liknande upplevelser och rapporterade om minskad 

volym och frekvens av ejakulationen. Även svårigheter att uppnå orgasm samt smärta 

rapporterades bland patienter som genomgått brakyterapibehandling (Huyghe et al., 2009).  

Den minskade eller uteblivna ejakulationsvolymen ansågs av flera män som svårare att 

hantera än förlusten av potensen. Förlusten av ejakulationen bidrog till att njutningen blev 
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mindre, enligt männen. Individuella upplevelser beskrevs som att ejakulationen var det som 

sex förknippades starkast med (Fergus et al., 2002).  

 

Hormonbehandling gav fysiska effekter på kroppen i form av minskat könsorgan och mindre 

kroppsbehåring. Männen fick även ett mer kvinnligt yttre, då de utvecklade bröst samt fick en 

viktuppgång kring rumpa och lår. Många av männen förlorade även sin lust och potens efter 

genomgången hormonbehandling (Potosky et al., 2002). Många män upplevde 

värmevallningar (Potosky et al., 2002; Ream et al., 2008). Även ömmande bröst förekom 

bland männen (Potosky et al., 2002).  

 

Männens hantering av den förändrade sexualiteten 

 

Män försökte dölja de kroppsliga förändringarna som uppstod efter hormonbehandling med 

kläder. De försökte avleda uppmärksamhet från kroppen genom att använda egenskaper de 

ansåg vara manliga. Dessa egenskaper kunde exempelvis vara ett gentlemannamässigt 

beteende och pålitlighet (Navon & Morag, 2003). 

 

De sexuella problemen efter radikal prostatektomi hanterade vissa män genom att inte låtsas 

om dem, skämta om dem eller förminska problemen. Andra män accepterade de sexuella 

förändringarna och valde att leva med dem (Fergus et al., 2002). De män som inte kunde 

hantera den förlorade sexuella förmågan löpte en större risk att drabbas av depression (Fergus 

et al., 2002; Walker & Robinson, 2012).  

 

Upplevelsen av förlorad maskulinitet  

 

Många som genomgått en radikal prostatektomi rapporterade att de förlorat sin maskulinitet 

(Ream et al., 2008; Bokhour et al., 2001; Thornton, Perez, Oh & Crocitto, 2011; Messaoudi et 

al., 2011; Gannon, Guerro-Blanco, Patel & Abel, 2010; Fergus et al., 2002). Många mäns 

agerande efter radikal prostatektomi var att lära sig att hantera den erektila dysfunktion som 

uppkom efter operationen. Det svåraste problemet för männen att hantera var den förändrade 

uppfattningen om sin egen identitet. Det blev viktigt för männen att bevara sin manlighet på 

andra sätt, efter den radikala prostataektomin, då den berövade männen på mycket som de 

ansåg vara manligt (Fergus et al., 2002).  

 

En intervjustudie av Letts et al. (2010) gjordes för att förstå hur behandlingarna av 

prostatacancer påverkade mannens sexuella hälsa. Där framkom inget resultat som tyder på 

att de sexuella förändringarna som sker efter prostatacancerbehandling påverkade 

maskuliniteten. Flera av männen beskrev att de fortfarande kände sig som män, men de kunde 

inte genomföra de sexuella plikter de ansåg att de hade. Den minskade förmågan att kunna 

tillfredställa en kvinna ledde till att flera av männen blev ledsna och deprimerade, då sex hade 

varit en viktig del av deras liv innan behandling.  

 

Trots hög ålder hos männen var de många som satte högt värde på att bevara ett manligt yttre 

genom att engagera sig i sport, vara välklädd samt hålla vikten. Få män kunde föreställa sig 

behandlingens inverkan på deras maskulinitet. Männen trodde att maskulina egenskaper som 

kämparglöd, bestämdhet och kompromisslöshet skulle göra att de hade lättare att hantera 

hormonbehandlingarnas biverkningar (Navon & Morag, 2003). De kroppsliga förändringarna 

blev så stora att vissa män började fundera på huruvida de kunde fortsätta att kalla sig män 

(Walker & Robinson, 2011). Enligt Navon och Morag (2003) reagerade även vissa män med 
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avsmak och förvirring på den alltmer kvinnliga kroppen. Det uttrycktes till och med hat mot 

den egna kroppen, på grund av de förändringar den genomgått.  

 

De kroppsliga förändringarna medförde att männen oroade sig för om deras partner 

fortfarande kunde vara attraherad av deras yttre eller att deras partner skulle gå till någon 

annan för att få sexuell tillfredställelse (Walker & Robinson, 2011).   

 

Den maskulina rollen 

 

Männen upplevde sig själva vara sexuella varelser enligt Bokhour et al. (2001). Sexualiteten 

förklaras enligt vissa män som en primär funktion som har kraften att styra dem. Den beskrivs 

oftast med termer som erövring och tävling. Sexuella prestationer ansågs som ett symboliskt 

uttryck för maskulinitet och det är en ständig tävling mellan männen enligt Fergus et al. 

(2002).  Många män har en bild av sig själv som den som är den aktiva i ett samlag (Gannon 

et al., 2010). Samlaget beskrivs som det enda sättet mannen kan dela med sig av sig själv och 

visa omtanke på (Walker & Robinson, 2012).  

 

Den förlorade erektila funktionen upplevdes som en stor förlust för männen. Detta på grund 

av att männen förknippade sin manlighet med förmågan att kunna genomföra penetrerande 

samlag och vara den aktiva parten (Gannon et al., 2010; Bokhour et al., 2001). Enligt en 

individ kan en man utan sexuell lust eller förmåga inte kalla sig man (Navon & Morag, 2002). 

Det sexuella självförtroendet försämrades i samband med den erektila dysfunktionen och 

många män upplevde det svårt att initiera till sex då de inte var så intresserade av sexuella 

aktiviteter (Thornton et al., 2011). Vissa män valde bort potenshöjande läkemedel för att de 

ansåg att erektionen måste vara spontan för att ha betydelse. Den spontana erektionen var en 

bekräftelse på maskuliniteten (Gannon et al., 2010).  

 

Fysisk dominans ansågs vara en del av maskuliniteten. I en intervjustudie av Gannon et al. 

(2010) beskriver åtta män deras upplevelse av maskulinitet före och efter radikal 

prostataektomi. Några av männen var innan behandlingen aktiva inom sporter som krävde 

god fysik och där fysiska konfrontationer var förekommande. Efter operationen blev männen 

mer försiktiga och undvek situationer då verbala och fysiska konfrontationer kunde uppstå. 

Den fysiska manligheten hör, enligt dessa män, ihop med den psykologiska. I och med att 

männen förlorat den erektila förmågan upplever de sig som mindre manliga och undviker 

därför situationer som kan vara potentiellt hotande då det inte längre anser att de kan försvara 

sig.  

 

Förändrat sexuellt beteende 

 

Männen beskriver att de inte kunde föreställa sig hur viktig deras sexualitet och sexualliv var 

för deras välbefinnande, innan de genomgick radikal prostatektomi. Att förlora den sexuella 

förmågan innebar en stor förändring i maskuliniteten, då den mäts i sexuella prestationer 

enligt männen (Fergus, Gray & Fitch, 2002). Männen förknippar maskulinitet med förmågan 

att ha penetrerande sex och ser sig själva som den som måste ha den aktiva rollen vid samlag. 

Förlusten av den sexuella förmågan och maskuliniteten kan beskrivas som att det sociala livet 

förstörs. Att umgås socialt uteslöts då de sexuella problemen inte var något den drabbade vill 

dela med sig av. En ungkarl upplevde ett tryck att kunna ”prestera i sängen” och genom att 

berätta om sin impotens skulle det ryktet förstöras. Vissa upplever ingen förlorad maskulinitet 

då andra sätt att tillfredställa sin partner på upptäckts. Dessa män ansåg att maskulinitet inte 
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mäts i förmågan att kunna ha penetrerande sex, utan i förmågan att kunna tillfredställa sin 

partner (Gannon et al., 2010).   

 

Många män ansåg att fysisk och emotionell närhet skulle leda till samlag och på grund av den 

förlorade erektila förmågan undvek männen dessa situationer då de inte vill påbörja något 

som de inte kunde slutföra (Bokhour et al., 2001). Vissa par tappade den fysiska och 

emotionella kontakten, medan andra par fann nya sätt att vara intima på. Några av männen 

kände sig mer motiverade till att vara romantiska i vardagen och kände ingen större saknad av 

den sexuella akten. Detta gjorde att de upplevde positiva effekter av den hormonella 

behandlingen. De män som fann dessa nya tillvägagångssätt mådde bättre än de som förlorade 

kontakten med partnern (Walker & Robinson, 2011).  

 

Mannens behov av samtal och stöd 

 

Behovet av stöd och hjälp efter genomgången prostatacancerbehandling skiljer sig mellan 

männen. De män som genomgått radikal prostatektomi samt hormonbehandling hade störst 

behov av hjälp samt de som är äldre. Behovet av hjälp och stöd sträcker sig från den sexuella 

funktionen till att klara sig i den vanliga vardagen (Ream et al., 2008).  

 

Enligt Fergus, Gray och Fitch (2002) så känner männen att de måste välja mellan sex och 

livet när de fått diagnosen och de allra flesta inser att de måste välja livet. Att acceptera att 

deras liv som en sexuell aktiv person är över kan vara mycket svårt för mannen då de så starkt 

förknippar sexualiteten med maskulinitet (Fergus et al., 2002). De frågor som uppkommer hos 

männen rör inte bara den sexuella dysfunktionen utan även deras könsidentitet (Bokhour et 

al., 2001.) 

 

Svårigheter att tala om sexuella problem 

 

Många män upplever att deras läkare inte är villiga att samtala kring de sexuella problem som 

uppstår efter en prostatacancerbehandling. Detta skapar oro och ångest hos männen och en del 

av dem går in i en depression (Letts et al., 2010). Männen uppger själva enligt Letts, Tamlyn 

och Byers (2010) att de även är svårt att tala om känslor med deras partner eftersom det anses 

omanligt och det bidrar också till oro för framtiden.  

 

Flera män beskrev att det var svårt att berätta om sina sexuella problem, även för närstående. 

En man jämförde det med att gå runt och bära på en mörk hemlighet om sig själv. Männen 

visste att de sexuella problemen inte syntes på utsidan men de var trots det oroliga för att 

omgivningen skulle upptäcka det. En homosexuell man upplevde att det var lättare att vara 

öppen med sin sexuella läggning än med sin erektila dysfunktion. Att berätta för en ny älskare 

om sina sexuella problem ansåg männen vara problematiskt, då männen var rädda att bli 

lämnade. Männen var också rädda för att deras sexuella problem skulle bli ett ämne för 

skvaller (Fergus et al., 2002).   

 

Att samtala om sexuell dysfunktion innebär att övervinna ett stort stigma enligt Fergus et al. 

(2002). Män som använder hjälpmedel mot erektil dysfunktion får ofta dålig eller ingen 

information alls kring biverkningarna och i vilken utsträckning hjälpmedlet faktiskt fungerar 

(Letts et al., 2010).  
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METODDISKUSSION 

 

Att göra en litteraturbaserad studie för att beskriva syftet som var att beskriva hur mannens 

sexualitet påverkas av genomgången behandling av prostatacancer var rätt metod. Detta 

upptäcktes tidigt eftersom det fanns många artiklar i ämnet sedan tidigare. En intervjubaserad 

studie hade varit svårare att genomföra då sexualitet och cancer är så pass känsliga ämnen. 

Det hade också krävts etiska tillstånd vilket gör att det inte hade varit rimligt inom ramen för 

examensarbetet. Etiskt tillstånd ska sökas för att visa på omsorg och skydda de individer som 

deltar i studien (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Från databasen PubMed hittades flest artiklar. De fria sökorden ansågs relevanta då de gav 

fler sökresultat än vid användandet av MeSH-termer. Artikelsökningar gjordes med samma 

sökord i samtliga databaser för att minska risken att gå miste om relevanta artiklar. Från 

början söktes enbart artiklar i PubMed och Cinahl, men vid genomgång upptäcktes det att 

flera av artiklarna som valts ut inte var tillräckligt relevanta, då de inte besvarade syftet. 

Därför gjordes även sökningar i PsychInfo, vilket resulterade i två artiklar till. Genom 

manuella sökningar hittades sex artiklar. Dessa artiklar hade förmodligen inte hittats genom 

sökning i PubMed. De valda artiklarna sammanställdes i en matris, för att lättare få en 

överblick över resultatet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Artiklarna 

kvalitetsgranskades och betygsattes enligt mall av Berg, Dencker & Skärsäter (1999) och 

Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) för att öka trovärdigheten i föreliggande studies resultat 

(Willman et al., 2011). Ingen studie ansågs ha en lägre gradering än två.  

 

De studier som användes vid resultatet är både kvalitativa och kvantitativa för att ge en mer 

beskrivande bild. Deltagarantalet i de olika studierna sträcker sig från åtta upp till tusentals 

vilket ger både en djupgående upplevelse hos individer samt en mer översiktlig bild.  

 

Det enda urvalskriteriet som användes var att artiklarnas resultat skulle beskriva 

behandlingseffekter ur männens synpunkt. Detta anser vi vara ett motiverat urvalskriterium då 

prostatacancer enbart drabbar män. I resultatet användes en artikel av Walker och Robinson 

(2012) som även skildrar parförhållanden, där mannen är drabbad av prostatacancer. Både 

männen och kvinnorna intervjuades i studien. Artikeln togs med då relevant information 

kunde tillföras resultatet, och männens perspektiv fanns med i den aktuella artikelns resultat.  

 

Inga begränsningar gjordes i sökningen av artiklarna, då de som drabbas av prostatacancer är 

en relativt homogen grupp. Trots att inga begränsningar gjorts vad gäller ålder på artiklarna, 

är alla resultatartiklar från 2000-talet.  

 

Ingen geografisk begränsning gjordes heller, trots detta är endast en artikel från Asien, och 

resten från Västvärlden. Mer geografisk bredd hade varit intressant, för att få ett globalt 

perspektiv på sexualitet och hur sexuell dysfunktion hanteras i olika delar av världen och på 

så sätt få en ökad generaliserbarhet. Det som kan hota generaliserbarheten är att någon grupp 

har blivit över- eller underrepresenterade (Forsberg & Wengström, 2008). I föreliggande 

studie är en majoritet av artiklarna från västvärlden och radikal prostataektomi är den 

dominerande behandlingsformen i artiklarna. Detta kan ha påverkat generaliserbarheten i 

detta arbete.  

   

Genom att läsa artiklarna enskilt ökar trovärdigheten på denna studies resultat. Enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) får granskningen en större tyngd när artiklarna läses 

individuellt för att sedan tolkas gemensamt. Alla artiklar som använts till resultatet är peer-
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reviewed och etiskt granskade, vilket gör att trovärdigheten stärks (Willman et al., 2011; 

Helgesson, 2006).  

 

RESULTATDISKUSSION 

 

Alla behandlingar vid prostatacancer påverkar sexualiteten på något sätt, vilket tydligt 

framgår av artiklarna som är inkluderade i denna studies resultat. Vid radikal prostatektomi 

riskeras erektionsnerverna att förstöras, vilket kan resulterar i erektionsprobelm (Sanda et al., 

2008). Hormonbehandling gav männen kvinnliga attribut enligt Navon och Morag (2003) 

samt Walker och Robinson (2012). Männen upplevde också minskad lust och 

erektionsförmåga (Potosky et al., 2002). Vid brakyterapi och strålbehandling fanns en ökad 

risk för erektil dysfunktion (Chen, Clark & Talcott, 2008).   

 

Många män rapporterade om utebliven eller minskad ejakulation efter cancerbehandlingen, 

detta ledde till en mindre tillfredställande orgasm (Messaoudi et al., 2011; Steineck et al., 

2002), då ejakulationen är en viktig del av upplevelsen av orgasmen (Fergus et al., 2002). Den 

försämrade sexuella tillfredställelsen vid orgasm leder till att vissa av männen utesluter 

sexuella aktiviteter (Nilsson et al., 2011).  

 

Enligt Lindau et al. (2007) har en god sexuell hälsa ett samband med ett ökat välbefinnande. 

Faktorer som kan påverka den sexuella hälsan negativt är minskad lust och erektionsproblem 

(WHO, 2002). Det blir här tydligt att alla behandlingsformer vid prostatacancer påverkar den 

sexuella hälsan negativt då minskad lust och erektionsproblem är vanliga biverkningar av 

behandlingarna. Den minskade sexuella hälsan kan i sin tur leda till minskat välbefinnande. 

Flertalet män enligt Fergus et al. (2002) upptäckte själva under behandlingens gång vilken 

betydelse deras sexualitet hade för välbefinnandet och blev förvånade över hur viktig den 

faktiskt var.  

 

Vid samtliga behandlingsmetoder rapporterar männen en förlust av maskulinitet och anser att 

det är en av de jobbigaste förändringarna för dem. Maskulinitet är starkt förknippad med 

förmågan att få erektion och genomföra ett samlag (Chapple & Ziebland, 2002) vilket även 

kan styrkas i föreliggande studies resultat, då vissa män börjar fundera över sin sociala 

funktion och om de fortfarande var attraktiva som män i deras partners ögon (Walker & 

Robinson, 2011). Dessa förändringar i sexualiteten var inget männen upplevde att de fick 

information om innan behandlingen. Efter att de sexuella biverkningarna uppkommit fanns 

därför ett behov av att få samtala med någon som kunde ge dem råd och vägledning angående 

förändringarna (White, D’ Abrew, Katris, O’Connor, Emery, 2011).  

 

Män i studien har svårt att sätta ord på hur prostatacancern påverkar deras manlighet 

(Klaeson, 2011). Det anses svårt att samtala kring cancer då de själva upplever att det finns ett 

stigma kring både cancer och sexuell dysfunktion (Fergus et al., 2002). Som blivande 

sjuksköterskor är det viktigt att vi finns här för att prata om både sexuell dysfunktion och 

cancer. Det är viktigt att det finns en beredskap inom hälso- och sjukvården för att våga lyfta 

dessa frågor, då sexualitet är en av flera dimensioner i en helhetssyn på patientens liv 

(Klaeson, 2011). Det finns ett behov bland cancerpatienter att få information om sjukdomen, 

behandling och biverkningar av behandlingen. Det är också viktigt att anpassa informationen 

så att patienten kan ta in den (Carter, Bryant- Lykosius, DiCenso, Blythe & Neville, 2011).  

 

De flesta män var väldigt selektiva med vilka de valde att prata med och det var främst 

vårdpersonal, andra män med prostatacancer samt partners som de vände sig till. De valde att 
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prata med vårdpersonal för att de upplevde det som att de kunde ge något tillbaka och var 

kunniga. Prostatacancerförbundet har lokala avdelningar över hela landet och erbjuder 

samtalsträffar för både patienter och anhöriga, detta är positivt, då männen själva uppgav att 

det kändes meningsfullt att samtala med andra som befinner sig i en liknande situation. Vissa 

män ansåg det dock som svårt att prata om sina problem, då de ansåg att det var omanligt att 

tala ut (Ervik & Asplund, 2011).  

 

Enligt Forbat, White, Marshall- Lucette och Kelly (2011) var det oftast vårdpersonal som tog 

upp ämnet sexuell funktion och i hälften av konsultationerna togs frågan inte ens upp. Detta 

tror vi beror på att sex är ett ämne som är svårt att diskutera, även bland vårdpersonal. Penson 

et al. (2000) stödjer denna teori då urologen i deras studie berättar att han blev generad bara 

av att nämna ordet sex i samtal med sina patienter. Det är viktigt att som blivande 

vårdpersonal våga lyfta frågorna och vara beredd på att avsätta tid till samtalen, då det av 

föreliggandes studies resultat framgår att männen har ett behov att samtala om sina problem. 

Männen drog sig för att ta upp ämnet då de trodde att det skulle ta längre tid i anspråk än vad 

som fanns tillgängligt (Forbat et al., 2011).   

 

När patienterna ville prata om sexuell funktion gav läkare och sjuksköterskor medicinska 

förklaringar och rekommenderade läkemedelsbehandling (Forbat et al., 2011). 

Läkemedelsbehandling är dock inte effektivt för alla. Hong et al. (2010) rapporterar att 30 

procent av männen som får läkemedelsbehandling mot erektil dysfunktion inte blir hjälpta. 

Att enbart rekommendera läkemedelsbehandling anser vi är att gå runt problemet. 

Läkemedelsbehandling är inte en garanti för att återfå den erektila förmågan och vissa män får 

enligt Letts, Tamlyn och Byers (2010) ingen information om biverkningar och utebliven 

effekt av läkemedlen vilket gör att männen blir besvikna över att inte bli hjälpta.   

 

Prostatacancerbehandlingarna innebär inte enbart en fysisk förändring av sexualiteten utan 

också en psykisk. Många män upplever en förvirring kring deras könsidentitet, vilket skapar 

sämre självförtroende och minskat välbefinnande (Navon & Morag, 2003). 

 

Enligt Walker och Robinson (2011) var det enklare för de män som kunde samtala om sina 

sexuella problem att finna alternativa lösningar till att vara intima med sina partners, vilket 

även ökade välbefinnandet. Detta tycker vi är ytterligare en anledning till att inte enbart 

rekommendera läkemedelsbehandling. Männen själva föreslog att primärvården ska erbjuda 

möjlighet till psykologisk remittering för att de skulle kunna samtala om sina tankar och 

problem (Khan, Evans & Rose, 2011).  

 

Slutsats 

 

Av de resultat som framkommit i föreliggande studie blir det tydligt att behandlingarna av 

prostatacancer påverkar mannens sexualitet. De fysiska effekterna av de olika behandlingarna 

är bland annat minskad erektil förmåga, minskad ejakulationsvolym, minskat könsorgan och 

minskad tillfredställelse vid orgasm. De psykologiska effekterna innefattar minskad 

självkänsla, upplevelse av förlorad manlighet och minskad sexuell lust. Männen upplever att 

de får dålig information om biverkningar före behandling och de tycker att det är svårt att 

samtala om de sexuella problem som uppstår.  

 

Fortsatta studier 
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Då prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna bland män världen över, behöver 

vårdpersonal kunskap om sjukdomens påverkan på mannens hälsa. Förslag på fortsatta studier 

är att genomföra kvalitativa studier för att få reda på vilka frågor de män som drabbats av har. 

Det nuvarande kunskapsläget kring sexuell dysfunktion och sexualitet, bland 

sjukvårdspersonal bör kontrolleras. Detta för att veta vilka brister som finns och kunna 

vidareutbilda personalen i att samtala om sex med sina patienter. Eventuella brister kan på så 

sätt rättas till och skapa ett bättre bemötande bland denna patientgrupp.  
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      Bilaga I 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
 

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 patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/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 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

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



      Bilaga II 

 

Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(Bortfall) 

Resultat Typ  

Kvalitet 

Alemozaffar, M., 

Regan, M., 

Cooperberg, M., 

Wei, J., Michalski, 

J., Sandler, H., 

Hembroff, L., 

Sadetsky, N., 

Saigal, C., Litwin, 

M., Klein, E., 

Kibel, A., Hamstra, 

D., Pisters, L., 

Kuban, D., Kaplan, 

I., Wood, D., 

Ciezki, J., Dunn, R., 

Carroll, P. & Sanda, 

M. 

2011 

USA 

Prediction of Erectile Function 

Following 

Treatment for Prostate Cancer 

Att förutsäga långsiktig 

erektil funktion efter 

prostatacancer behandling 

baserat på individuell 

behandling.  

Prospektiv, longitudinell 

multicenter kohort som 

innefattar män med 

prostatacancer som 

genomgår olika 

behandlingar (Radikal 

prostataektomi, 

brakyterapi och strålning). 

Enkäten Expanded 

Prostate Cancer Index 

Composite (EPIC-26) 

användes, frågor om 

medicin och erektil 

dysfunktion ställdes också. 

Telefonintervju innan 

behandling, två, sex, 12 

och 24 månader efter 

behandling.  

n=1201 

(174) 

Patienter som genomgått 

brakyterapi hade bäst 

återhämtning vad gäller sexuell 

funktion jämfört med  radikal 

prostataektomi och strålning. 

Faktorer som förbättrar 

återhämtningen positivt var: lågt 

BMI, lågt PSA-värde, högre 

potens innan behandling, lägre 

ålder och färre övriga 

sjukdomstillstånd.   

 I  

(P) 

Bokhour, B., Clark, 

J., Inui, T., 

Silliman, R. & 

Talcott, J. 

2001 

USA 

Sexuality after Treatment for 

Early Prostate Cancer-  

Exploring the Meanings of 

”Erectile Dysfunction” 

Beskriva betydelsen av 

erektil dysfunktion hos 

män som genomgått 

radikal prostatektomi, 

brakyterapi och strålning. 

Sju homogena grupper var 

gäller etnicitet och ålder 

skapades.  Gruppträffar på 

90 minuter. 

Diskussionsprotokollet 

konstruerades för att 

undersöka deltagarnas 

egna upplevelse av deras 

livskvalitet och sexuell 

funktion efter behandling.  

n=48 

(0) 

De flesta männen betonade 

sexuella förändringar som de 

största problemen. Förlorad 

erektion ledde till minskad fysisk 

och emotionell närhet. Männen 

kände sig obekväma med att 

använda hjälpmedel. Förändrat 

förhållande gentemot kvinnor 

och upplevelse av förlorad 

manlighet.  

I 

(K) 

Chen, R., Clark, J. 

& Talcott, J.  

2009 

USA 

Individualizing Quality-of-

Life Outcomes Reporting: 

How Localized Prostate 

Cancer Treatments Affect 

Patients With Different Levels 

Beskriva hur behandling 

av tidig prostatacancer 

påverkar mannen vad 

gäller urinfunktion, sexuell 

funktion samt mag- och 

Ett frågeformulär innan 

behandling och 

uppföljningsblanketter tre, 

12, 24 och 36 månader 

efter behandling.  

n=522 

(84) 

Alla behandlingar gav minskad 

sexuell funktion. Brakyterapi gav 

bäst återhämtning. Sämre 

återhämtning bland de män som 

redan innan hade nedsatt erektil 

  II 

(CCT) 



 26 

of Baseline Urinary, Bowel, 

and Sexual Function 

tarmfunktion.  funktion.  

Fergus, K.,  Gray, 

R. & Fitch, M. 

2002 

Kanada 

Sexual Dysfunction 

and the Preservation 

of Manhood: 

Experiences of Men 

with Prostate Cancer 

Förstå de subjektiva 

upplevelserna av att ha sin 

sexuella förmåga minskad.  

Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor. Flera enskilda 

intervjutillfällen med två 

veckors mellanrum.  

n=18 

(-) 

Männen måste välja mellan livet 

eller sin sexuella förmåga. Att 

förlora den sexuella förmågan 

var en stor förändring för 

manligheten. Många av männen 

upplever ett stigma kring 

sexuella problem.  

I 

(K) 

Gannon, K., 

Guerro-Blanco, M., 

Patel, A. & Abel, P.  

2010 

England 

Re-constructing masculinity 

following radical 

prostatectomy for 

prostate cancer 

Undersöka hur patienter 

konstruerar och 

rekonstruerar om sin 

manlighet efter radikal 

prostataektomi.  

Semistrukturerade 

individuella intervjuer, 

mellan sju och 15 månader 

efter operation.  

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades.  

n=8 

(1) 

Manlighet förknippas med 

förmågan att ha penetrerande 

sex. Erektion ska komma 

spontant. Vackra kvinnor ger 

fortfarande intellektuell respons, 

men inget fysiskt. Männen blev 

mer känslomässiga och försiktiga 

och undvek konflikter.  

II 

(K) 

Hong, S K., Doo, S 

H., Kim, D S., Lee, 

W K., Park, H Z., 

Park, J H., Jeong, S 

J., Yoon, C Y., 

Byun, S. & Lee, S 

E. 

2010 

Korea 

The 5-year functional 

outcomes after radical 

prostatectomy: 

a real-life experience in Korea 

Undersöka resultatet vad 

gäller sexuell funktion och 

urinfunktionen upp till fem 

år efter radikal 

prostataektomi.  

Enkätbaserad studie. 

Patienter har fyllt i: 

International Index of 

Erectile Function (5-

ITEM) (IIEF-5) och 

International Prostate 

Symptom Score (IPSS). 

Uppföljning i upp till 60 

månader efter radikal 

prostataektomi.  

n=94 

(9) 

70,5 procent av männen var 

tvungna att använda sig av 

läkemedel för att kunna har 

penetrerande samlag efter 

operationen. 72 procent svarade 

positivt på denna behandling.  

II 

(P) 

Hyughe, E., 

Delannes, M., 

Wagner, F., 

Delaunay, B., 

Nohra, J., 

Thoulouzan, M., 

Shut-Yee, J Y., 

Plante, P., Soulie, 

M., Thonneau, P. & 

Bachaud, J M.  

2009 

Frankrike  

Ejaculatory Function after 

Permanent I Prostate 

Prachytherapy 

for Localized Prostate Pancer 

Analysera 

ejakulationsfunktionen hos 

patienter efter 

genomgången brakyterapi.  

Enkät om 

ejakulationsfunktion efter 

brakyterapi gjordes, 

skickades ut 36 månader 

efter behandling. 

Information kring 

undersökningen till 

skickades också till män 

som uppfyllde kriterierna. 

Svarsblanketterna 

skickades tillbaka via mejl. 

Enkät om sexuell aktivitet 

n=270 

(29) 

Många av männen upplevde 

minskad volym och frekvens vid 

ejakulation, samt svårigheter att 

nå orgasm. Smärta vid orgasm 

var även ett problem.  

I 

(CCT) 
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besvarades av alla 

patienter innan behandling.    

Letts, C., Tamlyn, 

K. & Byers, S. 

2010 

Kanada 

Exploring the Impact of 

Prostate Cancer on Men´s 

Sexual Well-Being  

Förstå hur behandlingar av 

prostatacancer påverkar 

mannens sexuella hälsa.  

Individuella intervjuer och 

frågeformulär. 

Intervjuprotokollet har 

framställts genom att läsa 

forskningslitteratur. Fem 

pilotintervjuer gjordes för 

att få fram relevanta 

frågor.  

n=22 

(3) 

Männen kände fortfarande lust 

men ville inte ha sex då de inte 

ville påbörja något de inte kan 

slutföra. Erektil dysfunktion, 

förändrad orgasm, emotionella 

förändringar och sexuell 

frustration förekom bland 

männen. Männen talar inte om 

problemet med sina partners.  

II 

(K) 

Messaoudi, R., 

Menard, J., Ripert, 

T., Parguet, H. & 

Staerman, F. 

2011 

Frankrike 

Erectile dysfunction and 

sexual health after radical 

prostatectomy: 

impact of sexual motivation 

Syftet är att förstå hur 

radikal prostataektomi 

påverkar mannens hälsa 

och belåtenhet över sexuell 

funktion.  

Översikt av litteraturen för 

att identifiera olika 

områden i den manliga 

sexualiteten för att kunna 

skapa en enkät om sexuell 

hälsa. Enkäten besvarades 

innan behandling, 12 och 

24 månader efter 

behandling.  

n=64 

(1) 

25,4 procent använde inget 

hjälpmedel mot erektil 

dysfunktion. 81 procent kunde få 

erektion. Männen upplevde 

förlust av manlighet och 

självförtroende samt oro över 

sexuell prestation. Minskad lust, 

försämrad orgasm.  

II 

(CCT) 

Navon, L. & 

Morag, A.  

2003 

Israel 

Advanced Prostate Cancer 

Patients’Ways 

of Coping With the Hormonal 

Therapy’s 

Effect on Body, Sexuality, and 

Spousal Ties 

Beskriva icke- 

farmakologiska coping-

strategier vid kroppsliga 

förändringar efter 

hormonbehandling av 

prostatacancer.  

Två djupgående intervjuer. 

De första intervjufrågorna 

var ostrukturerade och de 

andra mer fokuserade på 

de fysiska förändringarna 

samt patientens 

erfarenheter och hantering 

av behandlingens 

bieffekter.  

n=15 

(-) 

Samtliga män satte värde på att 

bevara ett manligt yttre.  De 

kunde inte föreställa sig de stora 

förändringarna som skedde. 

Reagerade med förvirring och 

avsmak på de kvinnliga 

förändringarna som skedde med 

kroppen. Få män trodde inte att 

behandlingen skulle påverka 

deras sexualitet i den 

utsträckningen som den gjorde.  

  I 

(K) 

Nilsson, A., 

Carlsson, S., 

Johansson, E., 

Johnsson, M.,  

Adding, C., 

Nyberg, T., 

Steineck, G. & 

Wiklund, P. 

Orgasm-Associated Urinary 

Incontinence and Sexual Life 

after 

Radical Prostatectomy 

Undersöka prevalensen av 

orgasmrelaterad 

inkontinens efter radikal 

prostataektomi och dess 

effekt på den sexuella 

belåtenheten.  

Enkät gjordes med 

påståenden som patienten 

graderar om de stämmer 

väl eller inte alls. 

Enkäterna skickades hem 

till patienterna efter att de 

tackat ja till att delta och 

deltagarna skickade 

n=1411 

(123) 

39 procent av deltagarna har 

upplevt urinläckage vid orgasm, 

dessa män hade mindre sex och 

upplever mindre tillfredställelse 

vid orgasm. De är också mer 

nedstämda, har sämre 

självförtroende och svårare att 

tillfredställa sin partner.  

I 

(CCT) 
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2011 

Sverige 

tillbaka dem.  

 

Potosky, A., Reeve, 

B., Clegg, L., 

Hoffman, R. 

Stephensen, R., 

Albertsen, P., 

Gilliand, F. & 

Stanford, J. 

2002 

USA 

 

 

 

Quality of Life Following 

Localized Prostate Cancer 

Treated Initially with 

Androgen Deprivation 

Therapy or 

No Therapy 

 

Jämföra livskvalitet mellan 

patienter som behandlats 

med hormonbehandling 

eller ingen behandling för 

prostatacancer.  

 

Frågeenkäter där svaren 

jämförs mellan patienter 

som genomgått 

hormonbehandling eller 

ingen behandling. Sex och 

12 månader efter 

behandling.  Sexuella 

faktorer analyserades.  

 

n=5672 

(1990) 

 

De som valde androgen 

behandling var mer nöjda med 

sitt val än de som inte hade 

genomgått någon behandling. 

Samtliga deltagare skulle trots 

det genomgå samma behandling 

en gång till om de fick välja. 

Behandlade män upplevde 

svullna bröst och 

värmevallningar.  

 

   I 

(RCT) 

Ream, E., Quennel, 

A., Fincham, L., 

Faithfull, S., Khoo, 

V., Wilson-Barnett, 

J. & Richardsson, 

A. 

2008 

England 

Supportive care needs of men 

living with prostate cancer in 

England: a survey 

Syftet med studien är att 

undersöka behovet av stöd 

hos patienter med 

prostatacancer.  

Frågeblanketten innehöll 

fyra olika 

forskningsverktyg: The 

Supportive Care Needs 

Survey, The International 

Prostate Symptom Score 

(IPSS), The EuroQol EQ-

5D och VAS. 

Tilläggsfrågor om ålder 

och andra demografiska 

faktorer. Analyser är 

utfördsa enligt SPSS.  

n=749 

(79) 

Behovet av hjälp med sexuella 

funktioner var kopplat till ålder 

och val av behandling. 

Brakyterapi kräver mindre 

sexuellt relaterad hjälp. 

Värmevallningar vid 

hormonterapi. Förlorad 

manlighet vid prostataektomi och 

kombinationsbehandlingar.  

I 

(P) 

Sanda, M., Dunn, 

R., Michalski, J., 

Sandler, H., 

Northouse, L., 

Hembroff, L., Lin, 

X., Greenfield, T., 

Litwin, M., Saigal, 

C., Mahadevan, A., 

Klein, E., Kibel, A., 

Pisters, L., Kuban, 

D., Kaplan, I., 

Wood, D., Ciezky, 

J., Shah, N. & Wei, 

Quality of Life and 

Satisfaction with 

Outcome among Prostate-

Cancer Survivors 

Karaktärisera 

livskvaliteten efter 

behandling av 

prostatacancer och de 

faktorer som påverkar 

denna.  

Frågeformulär till patienter 

som genomgått brakyterapi 

, strålning, 

hormonbehandling eller 

prostataektomi, via telefon.  

Innan behandling, två, sex, 

12 och 24 månader efter 

behandling.  

n=1201 

(112) 

Nervsparande radikal 

prostatektomi associerades med 

bättre återhämtning av sexuell 

förmåga. Patienter som 

genomgått strålbehandling hade 

sämre återhämtning av sexuell 

funktion om de fick 

hormonbehandling. Högre ålder, 

stor prostata och högt PSA var 

faktorer som försämrade 

återhämtningen.  

I 

(P) 
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J. 

2008 

USA 

 

Steineck, G., 

Helgesen, F., 

Adolfsson, J., 

Dickman, P., 

Johansson, J E., 

Norlén, B J. & 

Holmberg, L. 

2002 

Sverige 

 

Quality of Life after Radical 

Prostatectomy or Watchful 

Waiting 

 

Syftet är att värdera 

symtom och självskattning 

av livskvaliteten hos män 

med prostatacancer.  

 

Frågeformulär med 77 

frågor mejlades ut till 

patienter i en grupp med 

watchfull waiting och en 

grupp som genomgått 

radikal prostataektomi. 

Patienterna värderade 

symtom, välmående på en 

skala mellan ett och sju.  

 

n=376 

(50) 

 

Lika mycket tankar på sex i båda 

grupperna. De obehandlade 

männen hade högre andel 

tillfredställande erektioner. Båda 

grupperna rapporterade att 

volymen på ejakulationen 

minskad, de njöt av orgasm i 

samma utsträckning och 

rapportade lika mycket smärta 

vid orgasm.  56 procent av 

männen som genomgått radikal 

prostataektomi var bekymrade 

över sin minskade sexuella 

förmåga.  

 

  I 

(RCT) 

Thornton, A., 

Perez, M., Oh, S. & 

Grocitto, L. 

2011 

USA 

A Prospective Report of 

Changes in Prostate 

Cancer Related Quality of Life 

After Robotic 

Prostatectomy 

Att undersöka kognitiva 

och emotionella 

förändringar i den 

prostatacancerrelaterade 

livskvalitet.  

Frågeenkäter som 

besvarades innan, tre 

månader och ett år efter 

behandling.  

Mätinstrument som 

användes var Prostate-

Cancer Related Quality of 

Life Scales. (PCQoL).   

n=209 

(137) 

Sexuellt självförtroende och 

intimitet samt det manliga 

självförtroendet försämrades. 

Två tredjedel hade svårt att njuta 

av fysisk intimitet. Erektil 

dysfunktion, känsla av 

hopplöshet och minskat intresse 

för sexuella aktiviteter.  

II 

(P) 

Walker, L. & 

Robinson, J. 

2012 

Kanada 

Sexual Adjustment to 

Androgen 

Deprivation Therapy: 

Struggles 

and Strategies 

Syftet var att utveckla en 

teori över hur den sexuella 

anpassningen efter 

hormonbehandling går till.  

Först en ostrukturerad 

intervju under en timme 

med öppna frågor, detta 

spelades in och 

transkriberades. Ett 

dataprogram för att 

analysera intervjuerna 

användes.  

n=18 par 

(-) 

De par som hittade ett bra 

förhållningssätt till de nya 

sexuella problemen var mer 

nöjda med deras sexualliv. De 

skapade njutningsmetoder som 

inte enbart innebar penetrerande 

sex. Mannen känner rädsla över 

att partnern ska gå till någon 

annan för att bli sexuellt 

tillfredställd. De kroppsliga 

förändringarna gjorde männen 

osäkra på om de verkligen var 

män.  

I 

(K) 
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