
 

Sjuksköterskeprogrammet 180hp 

Vetenskaplig metodik III, Självständigt examensarbete 

DK17, 15 hp 

VT-2011 

 

 

ATT LEVA MED PROSTATACANCER -
UPPLEVELSER UR ETT 

PARPERSPEKTIV 

 

 

 

Lina Carlén & Kerstin Lindström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMMANFATTNING 

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Då sjukdomen är potentiellt 

livshotande riskerar mannen och hans närstående att drabbas av en traumatisk kris. 

Behandlingsalternativen inkluderar operation, strålbehandling och hormonbehandling, vilka ofta 

leder till biverkningar.  Syftet med uppsatsen var att beskriva pars upplevelser av att leva med 

prostatacancer.  Studien är en litteraturöversikt baserad på åtta artiklar med kvalitativ ansats. 

Resultatet visar sju teman; Cancerbesked; vilket innebar en chock för många deltagare. 

Normalisering; Många drabbade beskrev betydelsen av att fortsätta livet som vanligt. 

Information; framkom som en viktig faktor för att hantera situationen. Kommunikation av 

känslor; Kommunikation mellan partner ansågs betydelsefullt. Påverkan på relationen; 

Diagnosen ledde i många fall till en omvärdering av relationen. Stöd; Partners förmåga att ge 

varandra stöd var av stor betydelse under sjukdomen. Sexualitet och identitet; den sexuella 

identiteten upplevdes som påverkad av både mannen och hans partner. Resultatet visar att 

information är mycket viktigt för par som lever med prostatacancer. Par som kommunicerar 

öppet med varandra upplever mindre stress och oro samt har större chans att upprätthålla en god 

relation. Sjuksköterskan har en viktig roll i att stödja paren i dessa processer. 

 

Nyckelord: Prostatacancer, parrelation, kommunikation, information, upplevelse. 



SUMMARY 

Prostate cancer is the most common form of cancer in Sweden. The disease is potentially life 

threatening and the couple may face traumatic crisis. Treatment options include surgery, 

radiation therapy and hormone therapy, of which side effects are common. The purpose of this 

study was to describe experiences of couples living with prostate cancer. The study is a literature 

review based on eight qualitative articles. In the result, seven themes emerged. News of cancer; 

In many cases, the diagnosis caused a chock. Normalisation; Many couples aimed at carrying on 

life as before diagnosis. Information; Access to relevant information was considered essential. 

Communicating feelings; Intra-couple communication was essential. Effect on relationship; In 

many cases, diagnosis caused reevaluation of the relationship. Support; The ability of partners to 

support each other had great impact on coping during disease and treatment. Sexuality and 

identity; The couples perceived a change in gender identity. The results show that information is 

very important to men with prostate cancer and their partners. The couples communicating 

openly experience lower levels of distress and have increased probability of maintaining good 

relationships. The nurse has an important role in supporting couples in these processes. 

 

Key words: Prostate cancer, couple, communication, information, experience. 
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1 INLEDNING 

Prostatacancer har stor påverkan på samlivet mellan den sjuke och hans partner. 

Rädsla för döden, sorg, splittrad sexualitet, ilska men också kärlek är inslag i livet 

med prostatacancer vilket här framkommer i en dialog mellan en drabbad man och 

hans hustru; 

 

-Det är inte mycket med din gubbe längre. Men trots allt är jag hellre impotent och 

levande än potent och snart död, säger han dystert. 

Efter några whisky på kvällen frågar han om jag vill skaffa en älskare. 

-Nej. Verkligen inte. Jag förmodar att kroppen saknar det ibland, för det händer att 

jag har en eller annan erotisk dröm, men det kan man ju leva med. Och jag tillägger: 

-Skulle du ha gjort det i min situation? 

-Jag vet inte, svarar han. 

Och då är det min tur att bli ledsen: 

-Det kanske är fel på mig som inte tänker i de banorna! Jag är dessutom yngre än du, 

så det borde vara värre för mig! Menar du verkligen att du kan tänka dig det? 

Han förklarar att det är hemskt att vara kastrerad, vilket han är av hormonmedicinen, 

och att en del av hans identitet därigenom har tagits ifrån honom. Hans intresse för 

sex och erotik är lika med noll. 

-Skulle du ha föredragit att inte veta att du har cancer? undrar jag. 

-Ibland tror jag faktiskt det. 

 

Dialogen kommer från biografin ”I cancerns skugga” där Kjell-Olof Feldt och hans 

fru Birgitta von Otter (2003) tillsammans skildrar hur de upplevt livet efter beskedet 

om att Kjell-Olof drabbats av prostatacancer. Kampen mot sjukdomen präglar hela 

deras tillvaro men mynnar ut i en fördjupad relation och förnyande av den 

känslomässiga förbindelsen. 

 

Parrelationen har valts som utgångspunkt i uppsatsen då denna cancerform drabbar 

den insjuknade mannens partner i hög grad. Kunskap om båda parters upplevelse är 

viktigt för att kunna ge en adekvat vård till personer drabbade av prostatacancer.  
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2 BAKGRUND 

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och den står för mer än 34 % 

av all cancer hos män. Det är ovanligt att män under 50 år drabbas, en av åtta män 

riskerar att drabbas före 75 års ålder. År 2007 var det 8 870 män som fick diagnosen 

prostatacancer. Prognosen för prostatacancer beror på tumörens aggressivitet och 

utbredning och överlevnaden efter fem år är cirka 87 %. Det är dock en tumör som ofta 

växer långsamt och eftersom sjukdomen drabbar män i högre ålder är det vanligt att de 

insjuknade avlider av andra orsaker än tumören (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Prostatan är en körtel som sitter i anslutning till urinröret hos män. Den producerar en 

vätska som blandas med sädescellerna vid sädesuttömning (Spickett & Robertson, 

2010). Körtelns funktion och tillväxt styrs av hormonet testosteron, som också är en 

viktig faktor i uppkomsten av prostatacancer (Malmberg, 2004). Ytterligare faktorer är 

troligen nödvändiga för att utveckla en tumör, som t.ex. livsstil och ärftlighet, även om 

detta samband inte är helt klarlagt (Peate, 2010; Turner & Drudge-Coates, 2010).  

2.1 Symtom  

Prostatacancer visar till en början få eller inga symtom, eftersom tumören då oftast 

växer ytligt i körteln (Ous, 2003; Peate, 2010). När tumören uppnår en viss storlek ger 

den främst problem vid vattenkastning, då den trycker mot urinröret. Symtomen är då 

täta urinträngningar, svag stråle, svårighet att tömma blåsan och svårighet att börja 

kissa, men även hematuri och hematospermi (Turner & Drudge-Coates, 2010). Dessa 

symtom är dock aktuella vid andra sjukdomar, t.ex. godartad prostataförstoring eller 

inflammation i prostatan (Spickett & Robertson, 2010). Om tumören förblir oupptäckt 

på grund av diffusa eller avsaknad av symtom, är smärta ett symtom i en senare fas av 

sjukdomen, orsakat av tumörens spridning till skelettet, framförallt i höft, rygg eller 

bäcken (Ous, 2003).  

2.2 Diagnos 

Diagnostisering av prostatacancer sker i flera steg. Som första steg i utredningen 

används prostataspecifikt antigen (PSA), som kan mätas i serum (Almås & Gjerland, 

2002; Ous, 2003). Detta enzym bildas även normalt i prostatakörteln, men utsöndras i 

större mängder till blodet vid tumörväxt (Spickett & Robertson, 2010). Förhöjda PSA 
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värden kan tyda på tumör, men kan även bero på inflammation i prostatan, godartad 

prostataförstoring eller urinvägsinfektion (Almås & Gjerland, 2002; Turner & Drudge-

Coates, 2010). Ytterligare utredningar är nödvändiga och består av rektal palpation av 

körteln, rektalt ultraljud samt biopsier från prostatakörteln (Turner & Drudge-Coates, 

2010).  

2.3 Behandling 

Vilken typ av behandling som sätts in avgörs av patientens ålder, allmäntillstånd, 

intresse av bevarad sexuell förmåga och eventuell spridning av tumören. Om tumören 

är begränsad till körteln kan kurativ behandling sättas in, vilket innebär operation där 

prostata avlägsnas (prostatektomi) eller strålbehandling riktad mot prostata (Malmberg, 

2004). Hormonbehandling ges ofta i kombination med strålning i syfte att krympa 

tumören, bromsa tillväxten och göra den mer känslig för strålbehandling (Turner & 

Drudge-Coates, 2010). Hormonbehandlingen hindrar på olika sätt frisättningen av 

testosteron, som är en viktig faktor i tumörens tillväxt. En tumör med metastaser i t.ex. 

lymfkörtlar och skelett kan även behandlas med cytostatika (Spickett & Robertson, 

2010).  

2.4 Bieffekter 

Det operativa ingreppet kan orsaka inkontinens och impotens (Ko & Sawatzky, 2008; 

Spickett & Robertson, 2010). Inkontinens är vanligt efter prostatektomi, eftersom en av 

de två sfinktermusklerna runt urinröret tas bort tillsammans med prostatan, vilket gör 

att det blir svårt att hålla tätt (Ko & Sawatzky, 2008). Besvärens svårighetsgrad kan 

variera mellan individer. Besvären förbättras oftast gradvis under 6 månader till ett år. I 

cirka 5 % av fallen kan besvären bli långvariga och kräver då ytterligare behandling 

(Spickett & Robertson, 2010). Operationen kan även orsaka skador på de nerver som 

styr den erektila förmågan med impotens som följd. Frekvensen av erektil dysfunktion 

efter prostatektomi kan vara så hög som 88 %, och kan bestå i mer än fem år för 75 % 

av patienterna (Albaugh, 2010). 

 

Hormonbehandling orsakar sänkta nivåer av testosteron, vilket kan leda till sexuell 

dysfunktion, men också värmevallningar, tillväxt av bröstkörtlarna (gynekomasti) och 

benskörhet (Spickett & Robertson, 2010). Vid strålbehandling kan problem med tarmen 
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förekomma, som till exempel diarré, inkontinens och blödningar, hos 25 – 65 % av 

männen (Weber, Roberts, Chumbler, Mills & Algood, 2007). 

2.5 Att vara närstående 

En cancerdiagnos innebär att den drabbade individen ställs inför många svårigheter, 

med oro, ångest och rädsla inför framtiden (Morgan, 2009; Reitan, 2003a). I den 

krissituation som diagnosen leder till söker den sjuke stöd och hjälp hos sin närmaste 

familj. Cancerdiagnosen drabbar inte bara patienten, utan även dennes partner (Green et 

al., 2011; Reitan, 2003a). Riechers (2004) beskriver mätningar som visar på sänkt 

livskvalitet hos närstående till cancerpatienter. Diagnosen leder till förändringar i 

samspelet mellan den drabbade och dennes partner, påverkar det dagliga livet och 

förändrar rollerna i familjen där partnern blir en vårdare med annat ansvar än tidigare 

(Reitan, 2003a; Riechers, 2004). Ofta blir relationen mellan patienten och dennes 

partner starkare och närheten ökar, men cancerdiagnosen kan också orsaka konflikter 

och spänningar i parrelationen. Att leva med en partner som drabbats av en potentiellt 

livshotande sjukdom är en stor påfrestning både fysiskt och psykiskt, vilket kan leda till 

känslomässig obalans och en traumatisk krisreaktion (Reitan, 2003a).  

 

Från sjukvårdens sida är det inte alltid som patientens partner ses som delaktig i vården 

av patienten när denne vistas på sjukhus (Sand, 2002). Dock förväntas partnern i många 

fall ta stort ansvar för patientens välbefinnande och efterföljande vård i hemmet 

(Reitan, 2003a; Riechers, 2004). Joyce Travelbee var den första omvårdnadsteoretikern 

som formulerade teorier kring vikten av relationen mellan patienten, familjen och 

sjuksköterskan (Sand, 2002). Travelbee menar att patientens närstående kan ha lika 

svårt som patienten att acceptera sjukdomen och genomgår samma lidande under 

sjukdomsprocessen. Därmed har patientens partner samma behov som patienten av 

hjälp och stöd för att hantera sjukdomen.  Hon påtalar att patienten är en del av sin 

familj; sjuksköterskan kan därmed inte utesluta de närstående från omvårdnaden. Enligt 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ingår i 

sjuksköterskans arbetsuppgifter att även inkludera patientens närstående i 

omvårdnaden; de närstående bör ges stöd och vägledning för att kunna vara delaktiga i 

vård och behandling, och sjuksköterskan bör informera och undervisa närstående och 

förvissa sig om att informationen går fram.  
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2.6 Traumatisk kris vid cancer 

Plötsliga och oväntade svåra yttre händelser, som till exempel att man själv eller en 

närstående drabbas av cancer, utlösa en traumatisk kris med olika psykiska symtom 

som följd enligt Cullberg (2003). Den traumatiska krisen kan ses som ett förlopp vilket 

Cullberg delar upp i fyra faser; chock, reaktion, bearbetning och nyorientering.  

 

Chockfasen är den akuta reaktionen direkt efter den utlösande situationen och kan pågå 

en kort stund upp till några dygn. Under denna fas tappar individen 

verklighetsuppfattningen och håller det inträffade ifrån sig. Efteråt upplever ofta 

individen minnesluckor och är inte sällan helt oemottaglig för information. Personer i 

chock kan bete sig väldigt utåtagerande och avvikande eller verka helt lugna medan 

deras inre är i kaos (Cullberg, 2003).  

 

Efter att den värsta chocken har lagt sig inleds reaktionsfasen vilken Cullberg hävdar 

pågår fyra till sex veckor. Även detta är en akut fas men här börjar den drabbade öppna 

ögonen för det som skett och letar ofta efter en mening med det som skett. Oro, skuld- 

eller skamkänslor är vanliga under reaktionsfasen och personen uppger ofta irrationella 

orsaker till det inträffade. Här utlöses ofta försvarsmekanismer vilka ska verka som 

mildrande faktorer men kan också försvåra växlingen till bearbetningsfasen. Vanliga 

exempel på dessa försvarsmekanismer är förnekelse, isolering av känslor och 

undertryckande (Cullberg, 2003). 

 

När det akuta skeendet lagt sig inleds bearbetningsfas då den drabbade se framåt igen 

efter att ha varit helt upptagen med den traumatiska händelsen. Gamla rutiner 

återupptas samtidigt som individen närmar sig ett accepterande av sin nya livssituation. 

Förnekelse och olika försvar minskar i och med att individen gör framsteg med 

bearbetning (Cullberg, 2003).  

 

Nyorienteringsfasen infaller då traumat har läkt och då individen har funnit sin plats i 

den förändrade tillvaron med alla nya förutsättningar. Enligt Cullberg är denna fas 

livslång och dess existens avhängig en lyckad bearbetning. 
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3 PROBLEMFORMULERING 

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen bland män i Sverige. Sjukdomen är 

potentiellt livshotande vilket kan leda till en traumatisk kris och behandlingen ger ofta 

stora fysiska sidoeffekter. Partner till den sjuke kan indirekt drabbas av sjukdomen dels 

genom den traumatiska kris som dödshotet mot partnern kan utlösa och dels genom den 

påverkan sidoeffekterna har på samlivet dem emellan. För att sjuksköterskan ska kunna 

ge en fullvärdig omvårdnad och stöd till det drabbade paret krävs förståelse för hur livet 

med prostatacancer upplevs. 

4 SYFTE 

Syftet med uppsatsen var att beskriva pars upplevelse av att leva med prostatacancer. 
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5 MATERIAL OCH METOD 

5.1 Design 

Denna studie är en litteraturöversikt med studier av kvalitativ ansats, detta syftar, 

enligt Friberg (2006), till att skapa en sammanställning över aktuell kunskap inom ett 

visst vetenskapligt område då studier som anknyter till problemformuleringen eller 

syftet ska användas. Vidare gjordes en granskning och sammanställning av dessa 

studiers resultat vilka enligt Polit och Beck (2010) ska utgöra grunden i 

litteraturstudiens resultatdel. Friberg beskriver den kvalitativa ansatsen som en god 

grund för en ökad förståelse av människans inre, bestående av upplevelser och 

personliga erfarenheter. Detta ligger bakom beslutet att, i denna studie använda sig av 

en kvalitativ ansats. 

5.2 Urval 

Inklusionskriterum för studien: Artiklar på svenska eller engelska med fokus på 

upplevelse av livet med prostatacancer ur ett heterosexuellt parperspektiv, de skulle 

ha ursprung från västländer samt vara vetenskapligt granskade, peer reviewed.  

5.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde efter en inläsning i ämnet vilket Friberg (2006) hävdar är 

viktigt för att urskilja de mest representativa sökorden. Litteratursökningen utfördes i 

Ebsco Host där databaserna Cinahl Full Text, Medline, Amed – The Allied and 

Complementary Medicine Database och Academic Search Elite tillämpades. Först 

gjordes en vid sökning med ”prostate cancer” för att få en uppfattning om ämnets 

omfattning. Därefter lades sökorden ”partner”, ”couple” och ”spouse” till för att 

identifiera studier som handlade om sjukdomen i sammanhanget parrelation. Sökordet 

”experience” lades till för att snäva ner sökningen ytterligare med fokus på parens 

upplevelser av att leva med prostatacancer. Sökningarna redovisas i en sökmatris 

(Tabell 1).  

 

 

 

 



 

8 

 

Tabell 1. Sökmatris 

Sökord Träffar Antal 

utvalda 

Art. Nr 

“prostate cancer” 21063   

“prostate cancer AND partner” 137   

“prostate cancer AND couple” 51 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   

“prostate cancer AND spouse” 45 6 2, 3, 4, 5, 7, 8  

“prostate cancer AND experience” 738   

“prostate cancer AND experience AND 

partner” 

27 4 4, 5, 6, 7 

“prostate cancer AND experience AND 

couple” 

18 6 1, 3, 4, 5, 6, 7  

“prostate cancer AND experience AND 

spouse” 

14 4 3, 4, 5, 7  

 

Titlar och abstracts granskades och på så vis framträdde åtta artiklar som relevanta för 

att belysa uppsatsens syfte. Alla dessa artiklar hade samma syfte vilket var att belysa 

parets upplevelse av att leva med prostatacancer. Artiklarna granskades för att 

säkerställa att de uppfyllde de kvalitetskriterier uppställda av Friberg (2006). För att 

förenkla översikt över artiklarna sammanställdes dessa i en artikelmatris (Bilaga 1). 

5.4 Dataanalys 

Vid genomläsning av utvalda studier eftersöktes likheter eller skillnader i de olika 

redovisade resultaten med målet att beskriva en eller flera teman med relevans för 

syftet med uppsatsen (Friberg, 2006). Med syfte att skapa en helhetsförståelse lästes 

artiklarna igenom, denna helhetsförståelse fick utgöra grund för formuleringen av 

problemformulering och syfte. Sedan lästes artiklarna med fokus på resultat, där all 

text som svarade mot syftet markerades. Denna text översattes till svenska och 

textenheter med liknande betydelse och innehåll sorterades in under rubriker. Stor 

vikt lades vid likheter och skillnader mellan studierna. Sorteringen gjordes i flera 

steg, där text med likheter respektive skillnader fördes samman tills ett antal naturliga 

teman hade identifierats vilka beskrev innehållet i studierna på ett representativt sätt. 

Studiens sju kategorier blev: Cancerbesked, Normalisering, Information, 

Kommunikation av känslor, Stöd, Påverkan på relation och Sexualitet och identitet.  



 

9 

 

6 ETISKA ASPEKTER 

Alla studier översattes från engelska till svenska, detta utfördes med så stor 

noggrannhet som möjligt. Då funderingar om betydelsen av vissa ord och uttryck 

uppstått har diskussion och Nordstedts Engelska Ordbok fått ligga till grund för den 

slutgiltiga översättningen (Petti, 2000), allt för att den ursprungliga innebörden ej 

skulle modifieras. Vid litteratursökningen har ett av kriterierna för inklusion varit att 

artiklarna ska vara peer-reviewed. Detta ska enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006) förutsätta att de är kritiskt granskade. Vidare deltar alla personer i inkluderade 

studier under informerat samtycke. 
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7 RESULTAT 

Vid genomgång av studierna framkom sju återkommande teman som fördjupade 

förståelsen för pars upplevelser av prostatacancer; Cancerbesked, Normalisering, 

Information, Kommunikation av känslor, Stöd, Påverkan på relation och Sexualitet 

och identitet. Citat används för att belysa och tydliggöra olika teman. Citaten återges 

på samma språk som i originalartikeln för att inte förlora sin fulla betydelse. 

7.1 Cancerbesked 

Beskedet om cancersjukdom var en chockartad upplevelse, detta uttryckte så gott som 

alla deltagare i studierna av Gray, Fitch, Phillips, Labrecque och Fergus (2000) och 

Gray, Fitch, Phillips, Labrecque och Klotz (1999). Att vardagen med dess normala 

rutiner kastas omkull, upplevdes ofta som ett avbrott i livet (Gray et al., 1999; Harden 

et al., 2002). Alla kvinnor i studien av Street et al. (2010) hade upplevt starkt negativa 

känslor i samband med diagnosen, till exempel ilska, oro för att förlora sin partner 

och depression. En man uttrycker sina känslor efter diagnos; ”From diagnosis to 

surgery, I was literally paralyzed with fear....”(Sanders, Pedro, Bantum & Galbraith, 

2006, s. 506). 

7.2 Normalisering 

Många par berättade om vikten av att fortsätta sitt liv som innan diagnosen och att 

inte låta sjukdomen påverka vardagen i för stor utsträckning (Fergus, Gray, Fitch, 

Labrecque & Phillips, 2002; Gray et al., 1999; Gray et al., 2000; Phillips et al., 2000; 

Street et al., 2010). Vissa par föredrog att inte berätta för utomstående om diagnosen. 

De intervjuade uttryckte en önskan om att begränsa hur många som kände till att 

mannen insjuknat; en man uppgav att han helst bara hade berättat för frun (Gray et 

al., 2000). I samma studie beskrev paren en rädsla för att skrämma bort sina bekanta 

om de berättade om sjukdomen; ”My best friends at work don’t know. It’s because 

everyone associates cancer with death. They put you into a different category and 

things aren’t the same” (Gray et al., 2000, s. 541). 

 

Att fokusera på andra, mindre känsloladdade saker än sjukdomen hjälpte många par 

genom en svår tid. Det var vanligt att paren använde sig av avledande aktiviteter, 

såsom arbete, sociala aktiviteter, hushållsarbete eller resor för att hålla oron och 
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tankarna på sjukdomen borta (Gray et al., 1999; Lavery & Clarke, 1999). Så gott som 

alla yrkesverksamma män och alla yrkesverksamma kvinnor i studien av Lavery och 

Clarke angav att deras arbete hjälpte dem genom svårigheterna cancern orsakade. En 

kvinna förklarade det så här: 

I think being involved in work is certainly an outlet because I have got to concentrate 

on that, so I suppose that´s good because I can push these other things to the 

background and think about our own personal problems later. (Laverly & Clarke, 

1999, s. 293) 

 

De drabbade männen beskrev att det var viktigt att återfå sin fysiska förmåga och det 

framgick att många såg aktivitet som ett tecken på återhämtning (Gray et al., 2000; 

Laverly & Clarke, 1999; Phillips et al., 1999). Den största anledningen till missnöje 

hos männen i studien av Sanders et al. (2006) var att de inte längre var fysiskt kapabla 

till att vara självständiga. Många av männen berättade om hur de pressade sig själva 

för att återvinna sin ursprungliga aktivitetsnivå samt att de kände stor tillfredsställelse 

när de uppnått delmål (Phillips et al., 1999; Gray et al., 2000). Denna beslutsamhet 

väckte ofta oro hos mannens partner över att han skulle överanstränga sig (Phillips et 

al., 1999). 

7.3 Information 

Information, eller brist på densamma, framträdde som betydelsefullt för en stor del av 

de deltagande paren (Gray et al., 1999, 2000; Harden et al., 2002; Lavery & Clarke, 

1999; Phillips et al., 2000; Sanders et al., 2006; Street et al., 2010). Många par 

upplevde en känsla av att vara oförberedd på innebörden av sjukdomen, behandlingar 

samt tillhörande komplikationer (Gray et al. 2000; Harden et al., 2002; Lavery & 

Clarke, 1999; Phillips et al., 1999; Sanders et al., 2006). 

  

Då sjukvårdspersonalen brustit i att ge information om sidoeffekter väcktes stor 

bedrövelse hos både män och kvinnor drabbade av dessa (Gray et al., 1999, 2000; 

Harden et al., 2002; Lavery & Clarke, 1999). I studien av Lavery och Clarke 

berättade en man om känslan av att vara oförberedd på uppkomna bieffekter: 

When the doctor talks about all the things that might happen to you regarding the 

operation-like incontinence and impotence- you sort of listen to it, but your mind's 

very focused on the fact that you have suddenly been diagnosed with cancer....I'm 

now two years down the track, and it has taken time. I was surprised how 

psychologically difficult I found it (impotence) to be because I hadn´t expected it 
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(Laverly & Clarke, 1999, s.295). 

  

I motsats till dessa resultat visade studien av Street et al. (2010) att majoriteten av de 

deltagande kvinnorna upplevt att de har fått tillräcklig information. I studien av Gray 

et al. (2000) berättade en kvinna om hur arbetsamt hon och hennes man hade upplevt 

det varit när mannen drabbats av inkontinens. De hade emellertid varit informerade 

om denna risk och när det inträffade var de förberedda och kunde tackla besvären 

utan förskräckelse. 

 

Att söka information utöver den information sjukvården tillhandahöll, var vanligt 

bland de drabbade paren (Gray et al., 1999, 2000; Lavery & Clarke, 1999; Street et 

al., 2010). I dessa tre studier hade en majoritet av männen och kvinnorna någon form 

av högre utbildning, motsvarande universitet eller högskola. Enligt studien av Lavery 

och Clarke var behovet av att söka information på egen hand större hos kvinnorna än 

hos männen. Detta motsades dock i studien av Gray et al. (1999) där motsatt 

könsfördelning rådde. Majoriteten av kvinnorna i studien av Street et al. (2010) 

uppgav att deras informationssökande fungerade som ett sätt att kunna hantera den 

egna rädslan och för att kunna hjälpa sina män att hålla hoppet uppe. Att söka 

information på egen hand var också ett sätt att känna sig delaktig i samt underlätta val 

av behandlingsmetod (Gray et al., 1999; Street et al., 2010). En kvinna uttryckte det 

så: 

We decided that knowledge is power. So we made a concentrated effort to find out 

everything. We used the library, the Cancer Society, the Internet. We got more 

information than we ever wanted....We ended up doing what the doctor told him 

should happen, and we said fine. It was a relief. (Gray et al., 1999, s.133) 

 

Andra människor med erfarenhet av livet med prostatacancer utgjorde en viktig källa 

till information (Gray et al., 1999, 2000; Harden et al., 2002; Sanders et al., 2006; 

Street et al., 2010). Studien av Gray et al. (2000) visade att det var vanligt att männen 

inhämtade information från andra män i deras närhet med liknande erfarenheter. 

Dylika, informella kontakter användes som informationskälla även av vissa kvinnor i 

studien av Street et al. Dock skiljde sig männens och kvinnornas önskemål om hur 

denna information bäst inhämtades; männen föredrog skriftlig information medan 

kvinnorna önskade delta i stödgrupper med andra kvinnor (Harden et al., 2002). 

Information kring sjukdomen kunde även bli överväldigande, utgöra en stressfaktor 
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och försvåra beslutsfattande. Många par uttryckte frustration över överflödet av 

information som de mötte under sina insamlingar av kunskap (Gray et al., 1999, 

2000; Harden et al., 2002). 

7.4 Kommunikation av känslor 

Paren beskrev sina upplevelser av att prata med varandra om känslor och dela sin 

upplevelse av sjukdomen (Fergus et al., 2002; Gray et al., 1999, 2000; Harden et al., 

2002; Laverly & Clarke, 1999; Phillips et al., 2000). Öppen kommunikation mellan 

partners om sjukdomen underlättade situationen för dem båda visar studien av 

Laverly och Clarke. I denna studie uppgav många av männen och kvinnorna att de 

kunde prata öppet med sin partner om sina upplevelser av sjukdomen. Även i studien 

av Gray et al. (2000) uttryckte många par att det var viktigt att kunna prata med 

varandra om sina känslor och upplevelser. 

 

Samtidigt som par beskrev vikten av att prata med varandra, hände det att de 

medvetet lät bli att förmedla sina negativa känslor till sin partner i ett försök att 

skydda denne från oro eller för att inte låta sjukdomen få för stort inflytande i 

vardagen (Fergus et al., 2002; Gray et al., 2000; Laverly & Clarke, 1999; Phillips et 

al., 2000). I studien av Gray et al. (2000) påvisas att det oftast var mannen som 

undvek att prata om sina känslor och i vissa fall behövde männen dra sig undan från 

sin partner en tid för att bearbeta sina känslomässiga reaktioner på egen hand. Även i 

studien av Laverly och Clarke (1999) beskrev männen att de hade svårt att öppet prata 

om känslor med sin partner. Män i studien talade om att de visade upp en positiv 

fasad genom att förneka bekymmer eller oro för sin partner, med syftet att skydda 

både sig själva och sin partner från dessa känslor. I samma studie beskrev männen 

också att de ibland undvek att tala om sina känslor för att slippa konfronteras med 

dem, medan kvinnorna berättade att de undvek samtal om känslor eftersom de gjorde 

dem upprörda. 

  

Männens försök att dölja sina känslor upplevdes av deras kvinnor som en negativ 

faktor i parets gemensamma kamp att klara sig genom sjukdomen (Phillips et al., 

2000). Liknande resultat redogörs för i studien av Fergus et al. (2002) och detta 

särskilt när försöken misslyckades; kvinnan märkte att något inte står rätt till men 

kunde inte tala om det med mannen. En kvinna i studien av Phillips et al. beskrev 
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upplevelsen på detta sätt: 

He tries to tell me he’s fine all the time. He tries to convince me that there’s nothing 

wrong, that I worry needlessly. When I ask him how he is feeling today, “Oh, I’m fine, 

I’m fine.” And of course, he doesn’t have to talk to me for 5 minutes for me to know 

perfectly well that he’s not fine … yet it’s always been hard to get him to tell me … 

which of course worries me more than if he told me what was bothering him. 

(Phillips et al., 2000, s. 168) 

 

Studien av Fergus et al. (2002) visar dock på motsatsen då ett fåtal av de deltagande 

kvinnorna uppgav att de uppskattade sin partners försök att skydda dem och att det 

gjorde det lättare för dem att hantera situationen. 

 

Kvinnor i studien av Laverly och Clarke (1999) uttryckte frustration över att deras 

män inte ville prata om sjukdomen och uppgav att de skulle varit hjälpta av en mer 

öppen kommunikation. Samtidigt som många kvinnor i studien av Gray et al. (2000) 

önskade att mannen skulle tala mer om sina känslor, beskrev de en rädsla för vad som 

skulle komma fram i dessa samtal: ”He’ll give you little signs that he’s anxious, but 

he won’t come right out and say, ’I’m scared’. If he did, I’d be really scared“ (Gray et 

al., 2000, s. 543). 

7.5 Påverkan på relation 

Diagnosen ledde till en omvärdering och förändring av den existerande relationen 

(Fergus et al., 2002; Gray et al., 1999, 2000; Harden et al., 2002; Lavery & Clarke, 

1999; Sanders et al., 2006; Street et al., 2010).  

 

Många par ansåg att relationen hade blivit starkare efter diagnosen (Gray et al., 2000; 

Harden et al., 2002; Lavery & Clarke, 1999; Street et al. 2010). I studien av Lavery 

och Clarke berättade paren att upplevelsen fört dem närmare varandra och att deras 

respekt för varandra ökat. Även i studien av Harden et al. (2002) framkommer att 

många av paren kommit närmare varandra.  

 

Många par ansåg att det skett rollförändringar i relationen (Fergus et al., 2002; 

Harden et al., 2002; Sanders et al., 2006). Kvinnorna uppgav att de gick från att ha 

varit omhändertagna av sina män, till att bli den som tar hand om sina män; ”Our 

roles are changing. He used to be my protector; now, all of a sudden I'm protecting 
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him and taking care of him, and it's kinda odd.” (Sanders et al., 2006, s. 506). Studien 

av Fergus et al. visade att kvinnorna ansåg att rollerna i hemmet blivit ombytta; 

kvinnorna skötte tyngre sysslor som männen tidigare ansvarat för, medan männen i 

stället hanterade det lättare hushållsarbetet. I studien av Harden et al. (2002) 

framkommer att ombytta roller uppkommit av sidoeffekter av behandling, såsom 

trötthet, samt att detta kunde orsaka spänningar i relationen. 

7.6 Stöd 

Paren beskrev vikten av att vara ett stöd för varandra genom sjukdomen (Fergus et al., 

2002; Gray et al., 1999, 2000; Harden et al., 2002; Phillips et al., 2000; Street et al., 

2010).  

 

Relationen stärktes då partners uttalade sitt stöd och sin kärlek för varandra (Gray et 

al., 1999, 2000; Harden et al., 2002). Männen berättade att de fick stöd av sin partner 

genom stunder då återhämtningen gick långsamt av en försäkran om att det tar tid att 

läka och av att veta att partnern finns till för mannen oavsett omständigheter (Phillips 

et al., 2000). Männens uttalade stöd till partnern var ett sätt att bekräfta hennes 

betydelse i hans omvårdnad, och att paret delade sjukdomsbördan trots att det var 

mannen som var sjuk (Fergus et al. 2002). Likaså framkom att kvinnorna upplevde att 

detta stöd var betydelsefullt samt att bekräftelsen gjorde bördan lättare att bära och 

situationen lättare att hantera; “It’s important for me to know that Don really 

appreciates everything that I do. And he’s always telling me that. I think for me that 

helps me to go on.” (Fergus et al., 2002, s. 505).   

 

I studien av Street et al. (2010) framkom att kvinnorna upplevde svårigheter att ge 

varandra stöd i en dåligt fungerande relation; “Very frustrating as I don’t know 

enough about it and all he keeps saying is he is ill and not interested enough to do 

anything with me. We are like strangers in the home” (Street et al., 2010, s. 240). 

Även Gray et al. (1999) beskriver att möjligheterna för paren att ge varandra stöd 

försämrades i en dålig relation. 

7.7 Sexualitet och identitet 

Många män beskrev att de drabbats av impotens och erektionsproblem som en följd 

av behandling (Gray et al., 2000; Harden et al., 2002; Laverly & Clarke, 1999; 
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Phillips et al., 2000; Sanders et al., 2006; Street et al., 2010). I Street et al. uppgav 

många av kvinnorna att de ändrat sina förväntningar på den sexuella relationen. 

Likaså upplevde många män och deras partner i studien av Laverly och Clarke (1999) 

att diagnosen och behandlingen haft negativa effekter på den sexuella relationen. 

 

Många män upplevde erektionsproblem i anslutning till behandlingen, men både män 

och kvinnor uppgav samtidigt att detta problem var av mindre betydelse; det 

viktigaste var att överleva (Gray et al., 2000; Harden et al., 2002; Phillips et al. 2000). 

Detta fanns dock med i männens medvetande som ett potentiellt problem i framtiden, 

även om många män var hoppfulla att med tiden skulle förmågan återvända. De 

kände trygghet i att det fanns hjälpmedel att tillgå i fall problemen kvarstod (Laverly 

& Clarke 1999; Phillips et al., 2000). I de fall där impotensen var bestående kände sig 

männen hjälpta av att partnern intygade att deras relation var mer än sex och att 

intimitet kunde uttryckas på andra sätt (Gray et al., 2000; Harden et al., 2002; Sanders 

et al., 2006; Street et al., 2010). En kvinna uttryckte det så; “We’ve come to an 

arrangement now with our sex life that we’re quite happy to have a cuddle and you 

know we get on well; we’re good mates and that’s what counts.” (Street et al., 2010, 

s. 239) 

 

Vissa män uppgav att de trodde att deras impotens drabbade deras partner hårdare än 

dem själva (Lavery & Clarke, 1999). Kvinnor ansåg att något gått förlorat i deras 

äktenskap; de känner sig mindre feminina och åtråvärda då deras män inte längre tar 

sexuellt initiativ. Både män och kvinnor tyckte att även om hjälpmedel kunde 

fungera, hade spontaniteten försvunnit och samlivet hade förvandlats till något 

kliniskt som krävde förberedelse (Laverly & Clarke, 1999; Sanders et al. 2005). 

Impotens hade en stor inverkan på männens känsla av maskulinitet, självkänsla och 

uppfattning av den egna kroppen (Gray et al. 2000; Harden et al. 2002; Laverly & 

Clarke, 1999; Phillips et al., 1999; Street et al. 2010). 

It is so rooted in the male psyche – it is such a powerful thing that when all of a 

sudden it is not working it is very difficult….. I just had to accept it [impotence] and I 

felt pretty bitter. I felt as if I was only half a man – which is ridiculous, but that is how 

I felt. (Laverly & Clarke, 1999, s. 297) 

 

En del män beskrev en stark känsla av förlust, andra kämpade med frågor om identitet 
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och självkänsla: ”You question your masculinity, you question your worth.” (Phillips 

et al., 1999, s. 169). Harden et al. (2002) beskrev att män tyckte de förlorat en del av 

sig själva och en viktig del i sin relation. Även om kvinnor i många fall försäkrade att 

impotens var av mindre betydelse var kvinnorna i studien av Gray et al. (2000) måna 

om att inte underskatta betydelsen av detta problem för männen; de förstod att 

potensen var en viktig del av mannens identitet och känsla av manlighet. Även i 

studien av Street et al. (2010) är kvinnorna måna om att stödja sin partners 

självkänsla och känsla av maskulinitet. 

8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Enligt Friberg (2006) syftar metoddiskussionen till att kritiskt granska 

tillvägagångssättet med vilket uppsatsen har genomförts. Denna litteraturstudie 

innehåller uteslutande kvalitativa studier då syftet varit att belysa den subjektiva 

upplevelsen av att leva med prostatacancer hos drabbade män och deras partners. 

Detta har visat sig vara begränsande då artiklarna ofta utesluter uppgifter om hur 

många svarande som står bakom påståenden i studierna. En kombination av 

kvalitativt och kvantitativt synsätt skulle kunna vara givande för att ett gott resultat. 

 

De sökord som använts i uppsatsen upplevdes som till en början mycket allmängiltiga 

och gav ett alldeles för stort antal träffar men efter vissa modifikationer avsmalnade 

sökresultaten och sökningarna blev mer hanterbara och fungerade som grund för 

urval av artiklar. 

  

Det optimala urvalet för den här uppsatsen hade varit studier med en och samma 

metod för att få bättre översikt av deras resultat. På grund av att utbudet på studier 

med par som utgångspunkt inom området prostatacancer är begränsat varierade 

tillvägagångssättet i de utvalda artiklarna. Vissa har använt sig av fokusgrupper, andra 

av djupintervjuer medan åter andra av uppföljande intervjuer per telefon. De olika 

metoderna har gett olika typer av resultat. Vissa artiklar är långa och går på djupet 

med enskilda personers upplevelser och utan att redogöra för några siffror hur många 

som svarat på ett liknande sätt. Andra är korta och koncisa samt redogör noggrant för 

hur många deltagare som står bakom varje utlåtande. Dessa skillnader gjorde det 
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svårare att få helhetsförståelse av materialet men eftersom de alla stämde in på 

uppsatsens syfte bedömdes en viss spridning som acceptabel. 

 

I en av de utvalda studierna var deltagarna uteslutande kvinnor. Detta gjorde att 

enbart det kvinnliga perspektivet framkom i denna studie och kan ha gett ett mer 

ensidigt resultat än om även de drabbade männen deltagit. Då fokus legat på 

upplevelser av livet tillsammans med den cancersjuke mannen bedömdes dock 

artikeln svara på uppsatsens syfte. 

 

Hälften av de inkluderade studierna i uppsatsen har i stort sett samma upphovsmän. 

Detta faktum kan ha gett upphov till en snedvridning av resultatet i uppsatsen men då 

studierna efter kritisk granskning bedömdes komplettera varandra godtogs de som 

underlag för litteraturöversikten. 

8.2 Resultatdiskussion 

I samband med cancerdiagnosen beskrev de flesta paren att beskedet kommit som en 

chock och orsakat starka känslomässiga reaktioner med ilska, oro och rädsla. Den 

initiala upplevelsen av chock är enligt Cullberg (2003) en del av förloppet i den 

traumatiska krisen. Personer i chockfas kan drabbas av minnesluckor och det kan 

därmed vara svårt för både mannen och dennes närstående att ta in information. Många 

par uppgav också att de kände sig oförberedda på och dåligt informerade om de 

bieffekter och komplikationer som följde på behandling. Detta kan bero på att 

informationen getts i ett tidigt skede av sjukdomen, när paren fortfarande är i chockfas, 

vilket också bekräftas av vissa par. Cullberg beskriver också att en person i chockfas 

kan te sig lugn, trots att så inte är fallet på insidan. Detta visar på vikten av att 

sjukvårdspersonal känner till att patienter och närstående i denna fas kan framstå som 

lugna och samlade trots att de i själva verket upplever ett kaos av känslor. 

 

Sinfield et al. (2009) beskriver vikten av att patienter och närstående får tillräcklig 

information om sjukdomen och de olika behandlingsalternativen vilket hjälper 

individen att hantera situationen och minskar oro. Enligt resultatet av denna uppsats 

väljer många drabbade par att ta reda på så mycket som möjligt om sjukdomen på egen 

hand. Detta var ett sätt att förbereda för beslutsfattande om behandling, men även för 

att hantera sin rädsla och oro kring sjukdomen. Enligt Cullberg (2003) är 
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informationssökandet en del av bearbetningsfasen, då den krisdrabbade människan har 

accepterat sin situation och börjar arbeta för att kunna se framåt igen. Detta beteende är, 

enligt studien av Lepore, Helgeson, Eton och Schulz (2003) kännetecknande för 

patienter med högre grad av formell utbildning då dessa förmodligen har större vana av 

att söka information samt att ta till sig densamma. De män som deltog i studierna 

inkluderade i denna litteraturöversikt hade till övervägande del högre utbildning. Det 

behov av att på egen hand söka information som framkommit kan därför vara 

missvisande och inte applicerbart på alla män i samhället utan endast just för 

högutbildade män. Enligt samma studie av Lepore et al. drar män med lägre nivå av 

informell utbildning i högre grad nytta av att delta i utbildnings- och 

diskussionsgrupper med andra män i samma situation. Samma studie visar att 

deltagarna i dessa grupper upplevde mindre psykosocialt lidande av sjukdomen och 

sidoeffekter av behandlingen. Att få tala med andra som går igenom liknande 

svårigheter avdramatiserar och ökar optimismen inför framtiden (Lepore, et al., 2003). 

Resultatet av denna uppsats visar att kontakter med andra människor i samma situation 

ansågs viktiga, dels för att få information om sjukdomen, men också för att dela 

erfarenheter med andra som varit i samma situation. Detta kan visa att även män med 

högre utbildningsgrad kan dra nytta av denna informationsmetod. Kanske kan 

medverkan, utöver den faktiska nyttan av informationen deltagarna erhåller, ha en 

terapeutisk funktion. Travelbee (1971) anser att en del av sjuksköterskans uppgift är att 

ge stöd åt både den sjuke och dess närstående. En del av detta stöd kan vara att hålla sig 

à jour med aktuella patientföreningar eller sajter på nätet med information angående 

prostatacancer. Denna behjälplighet från sjuksköterskan i informationssökandet kan 

även utgöra en terapeutisk funktion för patienten och dess partner. En effekt av 

patienternas informationssökande kan vara att sjuksköterskan måste vara beredd på att 

möta kunniga patienter med mycket frågor om det de har läst om på egen hand. 

 

Cancersjukdomen beskrivs av många par som ett ovälkommet avbrott i vardagen och 

en förändring i de vardagliga rutinerna. Den kullkastar parets planer och leder till oro 

och funderingar om framtiden. Par berättade om en önskan om att fortsätta sin vardag 

som tidigare, och därmed ge sjukdomen så liten inverkan som möjligt på deras dagliga 

liv. Reitan (2003b) beskriver att individen genom att själv kontrollera sin vardag 

hindrar sjukdomen från att ta över, och därmed skapar förutsättningar för en mer positiv 

tillvaro. Vissa par valde att i så stor utsträckning som möjligt behålla sina tidigare 
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aktiviteter och arbeten, samt fokusera på andra saker för att slippa tänka på sjukdomen. 

Valet att inte berätta om sjukdomen för personer i parets närhet öppnar också för 

möjligheten att umgås med andra på samma villkor som innan diagnosen. Viljan att 

återvända till vardagen som den var innan cancerbeskedet är en del av 

bearbetningsfasen enligt Cullberg (2003). En önskan att se framåt igen och att komma 

tillbaks i sina vanliga rutiner är ett sätt att bearbeta händelsen och acceptera den nya 

livssituationen. Denna önskan att snabbt lämna sjukdomen bakom sig kan, enligt Reitan 

(2003b), även vara ett uttryck för förnekelse och en motvilja att se sjukdomen som ett 

hot mot individen. Detta skulle i så fall, enligt Cullberg, höra till reaktionsfasen. Under 

denna fas är det vanligt att individer använder olika försvarsmekanismer för att minska 

de traumatiska effekterna av sjukdomen. Parens försök att upprätthålla en känsla av 

normalitet är en strategi för att bemästra stress och de psykiska påfrestningar som de 

utsätts för och återta kontrollen över sina liv.   

 

Många män såg sin försämrade fysiska kapacitet som något negativt och som starkt 

förknippat med sjukdomen. Dessa män ansträngde sig för att uppnå en snabb 

återhämtning och återfå sin fysiska förmåga. En känsla av att vara beroende av sin 

partner i vardagen var för vissa en källa till frustration. Förändrade roller i vardagen 

orsakade av mannens försämrade fysiska förmåga och trötthet i samband med 

behandlingar kunde orsaka spänningar i relationen. Detta korrelerar med resultatet av 

studien av Maliski et al., (2008) vilken visar att den manliga identiteten för många 

förknippas med kontroll, styrka, självständighet och en förmåga att arbeta och ta hand 

om sin familj. Cullberg (2003) hävdar att för att komma till nyorienteringsfasen krävs 

att individen går igenom reaktionsfas och bearbetningsfas.  Dessa försök att forcera 

utvecklingen kan leda till ytterligare frustration om ansträngningarna misslyckas. 

Sjuksköterskan bör då ge adekvat stöd för att underlätta för patienten att ha realistiska 

förväntningar på framsteg i sin fysiska återhämtning. 

 

Även om många par uppgav att öppen kommunikation om känslor med varandra 

underlättade hanteringen av sjukdomen, var det många par som medvetet valde att 

undanhålla information om sina känslor från sin partner. Detta för att skydda sin partner 

från oro, men också för att inte konfronteras med sina egna känslor. Dessa försök kunde 

upplevas som både positiva och negativa av paren. Enligt Cullberg (2003) kan individer 

i reaktionsfasen medvetet förtränga sina känslor för att undvika konfrontation. Morgan 
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(2009) menar att avsikten med att dölja sina känslor för partnern kan vara god; den kan 

uppfattas som positiv av partnern. Denna handling kan dock förvärra känslor av stress 

och oro hos den som försöker dölja dessa känslor. Manne, Badr, Zaider, Nelson och 

Kissane (2010) har visat att par som kommunicerar öppet om sina känslor och 

upplevelser med varandra har större chans att upprätthålla en god och fungerande 

relation, samt upplever mindre stress och oro. Därför har sjuksköterskan en roll att 

uppmuntra till kommunikation mellan patienten och dennes partner under sjukdom och 

behandling. Samma författare beskriver dock att individerna i ett par kan ha olika 

behov; att enbart förespråka mer kommunikation är inte alltid fördelaktigt. I fall där den 

ena parten har större behov av att kommunicera om känslor och därmed pressar den 

andre att prata, kan det ha negativ inverkan på relationen och känslomässig status.  

 

 Resultatet i denna uppsats pekar mot att män har svårare att prata om känslor än vad 

kvinnor har. Detta bekräftas i en studie av Zakowski et al. (2003), som visar att män var 

mindre angelägna om att prata med sin partner om sina känslor och upplevelser. Denna 

studie visar också att män med cancersjukdom upplevde mer stress och oro om deras 

partner valde att dra sig undan med sina känslor, jämfört med ett omvänt förhållande. 

Detta förklaras med att mannen ofta har ett mindre socialt kontaktnät än kvinnan, och 

därmed förlitar sig till mycket stor del på sin partner när det gäller emotionellt stöd. 

Cullberg (2003) menar att konfrontation med sina känslor är en viktig del av 

traumatiska krisens förlopp; för att gå vidare i vardagen krävs en bearbetning av 

känslor och upplevelser. Därmed är det viktigt att sjuksköterskan hjälper paren att finna 

en trygghet i att prata med varandra om känslor. Det kan också vara värdefullt att 

förmedla kontakter till andra resurser, som till exempel stödgrupper.      

 

Par beskrev att de kommit närmare varandra och att relationen blivit starkare av 

sjukdomen. Parternas förmåga att ge varandra stöd genom sjukdomstiden var viktigt i 

båda riktningar. Även om sjukdomen drabbar mannen fysiskt är kvinnan drabbad i lika 

stor utsträckning. Stöd från partnern är centralt för att ta sig igenom diagnos och 

behandling, något som fungerar ömsesidigt mellan patienten och dennes partner 

(Morgan, 2009). Hur den ena hanterar situationen påverkar den andra parten; stress och 

oro överförs lätt till den andre. Morgan menar att par genom att ge varandra 

känslomässigt stöd och vara aktivt engagerade i den andres välbefinnande stärker 

relationen och minskar den psykiska påfrestningen. En motsatt situation, med avsaknad 
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av stöd, fysiskt undvikande och förnekande av sjukdom, leder till större stress, mer oro 

och ökade svårigheter att bevara en god relation. Enligt Morgan kan uppgiften att vara 

ett stöd för sin partner upplevas som en svår utmaning. Resultatet i denna uppsats visar 

att en sedan tidigare fungerande relation underlättar detta utbyte, och i en dåligt 

fungerande relation försvåras därmed hanteringen för båda parter. Sjuksköterskan har 

därför en viktig roll i att uppmuntra och bekräfta vikten av att paren ger varandra 

känslomässigt stöd för att klara sig igenom de påfrestningar de möter under 

sjukdomstiden.  

 

Många par beskrev att prostatacancer haft negativa effekter på deras sexuella relation 

och i stort sett alla män upplevde erektionsproblem i anslutning till behandling, för 

vissa även en längre tid efteråt. Reichers (2004) menar att sexualiteten är starkt 

förknippat med individens identitet. Både män och kvinnor upplevde att deras självbild 

och identitet förändrades med sjukdomen; män beskrev en känsla av förlust och 

kvinnor kände sig mindre feminina. Ett sätt att acceptera sin nya livssituation är att göra 

anpassningar till ändrade förutsättningar och lösa problem som följer på dessa 

(Cullberg, 2003). I bearbetningsfasen kan individen acceptera dessa förändringar som 

en del av den nya situationen. Många par insåg att de fick ändra sitt sätt att uttrycka 

intimitet, och anpassade därmed umgänget till den nya situationen och förändrade 

förutsättningar.   

8.3 Slutsats 

Resultatet visar att information är mycket viktigt för män som lever med 

prostatacancer likväl som för deras partner. För att kunna ge adekvat information 

måste vårdgivare inte bara besitta kunskaper om etiologi utan även om hur patienter 

och deras anhöriga reagerar vid ett cancerbesked. Informationen måste anpassas efter 

individ och efter i vilken fas denne befinner sig då det har visat sig att det under vissa 

tidpunkter är svårt att ta till sig given information. Resultatet visar att många par 

söker information på egen hand. Sjuksköterskan måste vara beredd på att möta en ny 

patientkultur bestående av aktiva och informerade människor för att kunna möta de 

krav på kunskap som ställs från patienter. En personlig kontaktsjuksköterska insatt i 

varje pars speciella situation kan hjälpa att ta fram relevant information och fungera 

som en trygghet och stöd för de drabbade paren. 
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Vidare visar resultaten att kamratstöd ofta är mycket uppskattat hos cancerdrabbade 

med anhöriga, att få träffa andra med liknande erfarenheter kan utgöra ett stort stöd 

och en viktig källa till information. Par som kommunicerar öppet med varandra 

upplever mindre stress och oro samt har större chans att upprätthålla en god relation. 

Vårdgivare bör ta hänsyn till partnerns situation vid mannens insjuknande. Resultaten 

visar att kvinnan innebär en stark faktor bakom mannens tillfrisknande och ork att 

klara av sin situation. För att hon ska förmå att fylla denna funktion behöver hon stöd 

och avlastning.  

8.4 Klinisk betydelse 

Resultatet i denna uppsats kan användas som bas för att utveckla en informationsguide 

för sjuksköterskor som arbetar med par drabbade av prostatacancer. Kunskapen om 

vikten av ge stöd för informationssökande och underlätta kommunikation kan ligga till 

grund för bättre rutiner i omvårdanden av patienter med prostatacancer och deras 

partners. 

8.5 Förslag på vidare forskning/utveckling 

De flesta par som deltar i de granskade studierna i uppsatsen har från början en 

funktionell relation. De flesta har hög utbildningsgrad och samtliga lever i 

heterosexuella relationer. Studier inkluderande par som inte tillhör de privilegierade 

klasserna, homosexuella par och par från minoritetsbefolkningen skulle kunna bredda 

förståelsen för hur det är att leva med prostatacancer och hur sjukdomen påverkar 

relationen. Ännu mer relevanta skulle dessa bli för svenska förhållanden om dessa 

studier utfördes med par i Sverige. 
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10 BILAGA 

Bilaga 1. Artikelmatris 

Artikel Författare Titel 

Tidskrift 

Metod Deltagare 

1 Sanders, S., Pedro, 

L., Bantum, E., & 

Galbraith, M.  

Couples surviving 

prostate cancer: long-

term intimacy needs 

and concerns following 

treatment  

Clinical Journal of 

Oncology Nursing, 

2006; 10(4), 503. 

Fokusgrupper genomförda efter 

behandling. Med män 

respektive kvinnor vid tre olika 

tillfällen och olika 

gruppsammansättningar. 

10 män och 

deras 

kvinnliga 

partner 

2 

 

 

 

Laverly, J. F., & 

Clarke, V. A.  

Prostate cancer: 

patients' and spouses' 

coping and marital 

adjustment.  

Psychology, Health & 

Medicine, 1999; 4(3), 

289. 

Separata semistrukturerade 

intervjuer med män och deras 

partner.   

12 män och 

deras 

kvinnliga 

partner 

3 Phillips, C., Gray, 

R. E., Fitch, M. I., 

Labrecque, M., 

Fergus, K., & 

Klotz, L.  

Early Postsurgery 

Experience of Prostate 

Cancer Patients and 

Spouses.  

Cancer Practice, 2000; 

8(4), 165-171. 

Separata intervjuer med män 

och deras partner vid 8 till 10 

veckor efter prostatektomi. 

34 män och 

deras 

kvinnliga 

partner 

4 Gray, R. E., Fitch, 

M. I., Phillips, C., 

Labrecque, M., 

Klotz, L., & Gray, 

R.  

Presurgery 

Experiences of Prostate 

Cancer Patients and 

Their Spouses  

Cancer Practice, 1999; 

7(3), 130-135. 

Separata intervjuer med män 

och deras partner.  

34 män och 

deras 

kvinnliga 

partner 

5 Harden, J., 

Schafenacker, A., 

Northouse, L., 

Mood, D., Smith, 

D., Pienta, K., 

Hussain, M. & 

Baranowski, K.  

Couples' Experiences 

With Prostate Cancer: 

Focus Group Research. 

Oncology Nursing 

Forum 2002; 29(4), 

701-709. 

Fokusgrupp med 

semistrukturerad karaktär 

genomförd vid ett tillfälle.    

22 män och 

20 

kvinnliga 

partner 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Street, AF, Couper, 

JW, Love, AW, 

Bloch, SS, Kissane, 

DW, & Street, BC.  

Psychosocial 

adaptation in female 

partners of men with 

prostate cancer. 

European Journal of 

Cancer Care. 2010; 

19(2), 234-242. 

Semistrukturerade intervjuer 

med kvinnor strax före eller 

efter behandlingsstart och sex 

månader senare. 

60 kvinnor 
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7 Gray, R. E., Fitch, 

M., Phillips, C., 

Labrecque, M., & 

Fergus, K.  

Managing the Impact 

of Illness: The 

Experiences of Men 

with Prostate Cancer 

and their Spouses. 

Journal of Health 

Psychology, 2000; 

5(4), 531. 

Tre separata intervjuer utförda 

före operation, samt 8-10 

veckor och 11-13 månader 

efter operation.  

34 män och 

deras 

kvinnliga 

partner 

8 Fergus, K., Gray, 

R., Fitch, M., 

Labrecque, M., & 

Phillips, C.  

Active consideration: 

conceptualizing 

patient-provided 

support for spouse 

caregivers in the 

context of prostate 

cancer  

Qualitative Health 

Research, 2002; 12(4), 

492-514. 

Separata intervjuer med män 

och deras partner vid tre olika 

tillfällen; före prostatektomi, 8-

10 veckor efter operation, samt 

ett år efter operation.  

34 män och 

deras 

kvinnliga 

partner 

 

 

 

 


