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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män idag. En vanlig behandling 

är radikal prostatektomi (RP), där prostatakörteln kirurgiskt avlägsnas. Ingreppet kan medföra 

komplikationer som påverkar mannens dagliga liv. Syftet med denna studie var att undersöka 

hur män påverkas efter RP. Metod Studien genomfördes som en systematisk litteraturöversikt. 

Tio vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats inkluderades. Resultat Författarna 

identifierade tre huvudområden som påverkades efter RP. Den sexuella funktionen 

påverkades negativt efter behandling och de upplevda sexuella besvären ökade. Patienterna 

rapporterade även att deras sexualdrift, sexuella aktivitet och sexuella självkänsla 

försämrades. Den urologiska påverkan var störst under de första postoperativa månaderna, för 

att sedan förbättras över tid. Urinfunktionen var det område som blev mest påverkat och 

aldrig återhämtade sig till sina preoperativa nivåer. Den psykosociala påverkan var störst före 

RP genomförts, för att sedan visa en signifikant förbättring postoperativt. Slutsats Denna 

systematiska litteraturöversikts resultat visar att män påverkas vid behandling med RP. Det är 

något sjuksköterskan bör vara medveten om för att kunna tillgodose dessa patienters behov. 

 

Nyckelord: Prostatacancer, hälsa, upplevelse, radikal prostatektomi, systematisk litteraturstudie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background Prostate cancer is the most common type of cancer among men. A common 

treatment is radical prostatectomy (RP), a procedure that includes surgical removal of the 

prostate gland. The aim of this study was to analyze how RP affects men. Method The study 

design was a systematic literature review. Ten original articles with quantitative approaches 

were included. Result The authors identified three main areas that were affected after RP. 

Sexual function and perceived sexual problems were affected. The men reported loss of 

sexual drive, sexual activity and sexual confidence. The men´s urological function was 

significantly more reduced during the first postoperative months, regained over time. Urinary 

function was reduced to a high degree and it was the only function that did not return to 

postoperative levels. The psychosocial situation was more affected before RP than after, and 

it had a significant postoperative improvement. Conclusions The result of this systematic 

literature review shows that RP considerably affects men. In order to provide for patient´s 

needs nurses should be aware of these effects.  

 

Key words: Prostate cancer, health, experience, radical prostatectomy, systematic literature 

review. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Innehållsförteckning 
BAKGRUND .......................................................................................................................................... 5 

Prostatacancer ................................................................................................................................... 5 

Symtom och diagnostik .................................................................................................................... 5 

Behandling ......................................................................................................................................... 6 

Radikal prostatektomi ...................................................................................................................... 6 

Hormonbehandling .......................................................................................................................... 7 

Strål- och cytostatikabehandling ..................................................................................................... 7 

Att leva med prostatacancer ............................................................................................................. 7 

Omvårdnad vid prostatacancer ....................................................................................................... 8 

Hälsa, välbefinnande & livskvalité .................................................................................................. 9 

Problemformulering ........................................................................................................................ 10 

Syfte .................................................................................................................................................. 10 

METOD ................................................................................................................................................ 10 

Sökstrategi ........................................................................................................................................ 10 

Urval .............................................................................................................................................. 10 

Tillvägagångssätt .......................................................................................................................... 11 

Bearbetning och analys ................................................................................................................... 12 

Kvalitetsanalys .............................................................................................................................. 12 

Resultatanalys ............................................................................................................................... 12 

Forskningsetiska överväganden ..................................................................................................... 12 

RESULTAT ......................................................................................................................................... 13 

Sexuell påverkan ............................................................................................................................. 13 

Urologisk påverkan ......................................................................................................................... 14 

Psykosocial påverkan ...................................................................................................................... 15 

DISKUSSION ...................................................................................................................................... 16 

Resultatdiskussion ........................................................................................................................... 16 

Urologisk påverkan ....................................................................................................................... 17 

Klinisk relevans ............................................................................................................................... 18 

Metoddiskussion .............................................................................................................................. 19 

Slutsats.............................................................................................................................................. 20 

REFERENSER .................................................................................................................................... 21 

Bilaga 1 ................................................................................................................................................. 26 

Tabell 2 ................................................................................................................................................. 28 



 
 

5 
 

BAKGRUND 

Prostatacancer 

Prostatan är en körtel som ligger under urinblåsan och omsluter urinrörets övre del. Prostatans 

huvudsakliga funktion är att bilda den tunnflytande vätska som blandas med sädescellerna vid 

sädesuttömning. Den vätskan ger sädescellerna näring som de behöver för att orka simma och 

kunna befrukta ett ägg (Sand, 2007). Varje år diagnostiseras runt 10 000 män med 

prostatacancer vilket gör det till den vanligaste cancern bland män i Sverige (Socialstyrelsen, 

2017). Majoriteten av fallen med män som diagnostiseras med prostatacancer är 65 år och 

äldre. Prognosen för patienter med prostatacancer är god, men eftersom förekomsten av 

sjukdomen är stor avlider flera män årligen av den (Adami et al., 2006). Etiologin till 

sjukdomen är inte känd men forskning har identifierat vissa riskfaktorer som hög ålder, 

hormoner, arv, livsstil och miljöfaktorer som kan vara bidragande till utvecklingen av 

sjukdomen (Attard, 2016; Gjerland, Almås & Grønseth, 2011). När prostatacancern påvisas 

anges det hur utbredd den är vilket brukar delas in i olika stadier. Det bedöms då ifall tumören 

är lokaliserad till prostatakörteln, ifall den växt till närliggande organ som urinröret eller om 

cancern spridit sig till lymfkörtlarna och andra ställen i kroppen (Gjerland et al., 2011).  

 

Prostatacancer är ett stort folkhälsoproblem vilket kräver betydande insatser från samhället 

och sjukvården (Adami et al., 2006). Sedan 1990-talet har antalet diagnostiserade fall av 

prostatacancer ökat avsevärt, som är en följ av att hälso- och sjukvården börjat göra fler 

prostatakontroller (Folkhälsomyndigheten, 2018). Det kräver insatser som information om 

sjukdomen, diagnostik, behandlingar, uppföljning samt vård i livets slutskede. Då det är ett 

folkhälsoproblem kräver det även resurser för forskning som på sikt kan utveckla 

behandlingar och förebygga sjukdomen (Adami et al., 2006). 

 

Symtom och diagnostik  

Beroende på i vilket stadium sjukdomen är kan symtomen skilja sig. Ett vanligt symtom som 

patienter söker för är problem med urinering. Det är vanligen ett relativt sent symtom i 

sjukdomsförloppet och orsakas då av att cancern spridits till de yttre delarna av 

prostatakörteln. Andra symptom som kan uppstå är smärta eller blod i urinen, vilket orsakas 

av ett ökat tryck i prostatakörteln (Norlén & Schenkmanis 2004). Enligt Thulin (2012) kan 

tecken på att sjukdomen utvecklats bland annat vara aptitlöshet och trötthet. 
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Idag är det vanligt att patienter diagnostiseras utan att de drabbats av några symtom. Det är 

möjligt genom att kolla halterna av prostataspecifikt antigen (PSA) i blodet. Forskare menar 

dock att det finns etiska problem med att använda PSA för diagnostisering, då höga halter av 

PSA inte alltid innebär att patienten har en tumör (Norlén & Schenkmanis 2004). PSA-prov 

kan hjälpa vid diagnostiseringen men det finns även de som hävdar att det kan leda till 

överdiagnostisering. Det medför att fler behandlas i onödan och drabbas av de bieffekter som 

behandlingarna innebär. Det kan också leda till att flera män utsätts för psykisk stress och det 

blir även ökad kostnad för samhället (Dunn, 2017). Sennfält et al (2009) undersökte 

kostnadseffektiviteten av ett allmänt screeningprogram i relation till effekten. Studien 

utfördes i Sverige och hade en uppföljningstid på 15-år. Forskarnas resultat visade inget 

vetenskapligt belägg för att ett allmänt screeningprogram skulle gynna patienter och 

beräknade att det skulle kosta samhället ytterligare 244 miljarder SEK om året. 

  

För att säkert kunna ställa diagnosen prostatacancer görs det därför flera undersökningar. En 

läkare känner på prostatans yta för att upptäcka eventuella avvikelser. För att säkerställa 

diagnosen görs även en biopsi, där en vävnadsbit tas av prostatan och undersöks i mikroskop, 

och då kan det fastställas om det är cancer eller inte. Om diagnosen prostatacancer ges brukar 

en undersökning av närliggande lymfkörtlar även göras för att avgöra ifall tumören spridit sig 

eller inte (Adami et al., 2006). Internationellt har det blivit allt vanligare att idag använda 

magnetkameraundersökning för att fastställa diagnosen (Grönberg et al., 2018). 

 

Behandling 

Radikal prostatektomi 

Är tumören enbart lokaliserad i prostatakörteln, det vill säga inte har några synliga metastaser 

spridda i kroppen, är en vanlig behandling radikal prostatektomi (RP) som innebär att hela 

prostatakörteln opereras bort (SBU, 2013). Efter ingreppet är vanliga komplikationer som kan 

uppstå sexuella och urologiska besvär, och problemen kan ofta bli långvariga (Katz, 2007). 

De vanligaste sexuella besvären som uppstår efter operationen är erektionsförlust. 

Uppskattningsvis 70–80 % av män som är potenta före de behandlats med radikal 

prostatektomi förlorar sin potens efter behandlingen genomförts (Hulter, 2014). Att förlora sin 

potens är ett hårt slag för många män och en livslång förändring (Adami et al., 2006). 

Urininkontinens är en komplikation som innebär ofrivilligt urinläckage och som vanligtvis 

kommer vid ansträngning, som vid skratt eller en hostning. RP är en behandling som kan vara 
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livsavgörande för mannens överlevnad, men också en behandling som kan bidra till en 

förändring i livskvalitén (Adami et al., 2006). Inför ingreppet kan patienter uppleva oro och 

ångest, dels för att de ska opereras och för eventuella kommande biverkningar. 

Sjuksköterskan ska vara medveten om detta och erbjuda psykologisk hjälp till både mannen 

och anhöriga, samt information om RP och eventuella biverkningar behandlingen kan 

medföra (Turner, 2007). Brodszky et al (2017) jämförde de långsiktiga samhällskostnaderna 

mellan RP och en konservativ behandling. Studien visade att RP innebar en betydligt lägre 

kostnad för samhället, samtidigt som den långsiktiga dödligheten minskade jämfört med de 

som behandlades konservativt. 

 

Hormonbehandling 

Behandlingen används främst vid sena stadier av sjukdomen och kan minska patientens 

symtom och höja livskvalitén. Det finns två olika typer av hormonbehandling men båda 

verkar genom att bromsa cancercellernas tillväxt och minska storleken på tumören. Vilken av 

behandlingarna som görs bestäms utifrån de biverkningar de medför och önskemål från 

patienten (Gjerland et al., 2011). 

  

Strål- och cytostatikabehandling 

Utöver dessa behandlingar finns även strål- eller cytostatikabehandling. De har dock inte lika 

god effekt på tumören. Strålbehandling används ofta vid palliativ vård för att lindra patientens 

smärta, och cytostatika ges för att fördröja sjukdomsförloppet (Gjerland et al., 2011). 

 

Att leva med prostatacancer 

Att få beskedet prostatacancer kan för många vara jobbigt. Efter ett cancerbesked är det inte 

ovanligt att patienten upplever oro, rädsla och har svårt att greppa situationen. Reaktionen 

efter ett cancerbesked kan även leda till att personen lägger skulden på sig själv och ser 

cancern som ett straff, vilket kan uttrycka sig i ångest och osäkerhet. Känslorna grundar sig 

ofta i att patienten har för lite kunskap om sjukdomen och sin egna känslomässiga reaktion 

(Abrahamsson, 2006). Besked om att ha prostatacancer kan se olika ut då vissa har väldigt 

små lokala problem med god framtidsprognos, medan vissa andra har en mer aggressiv 

cancer. Hur omfattande cancern är har också en betydande faktor för hur olika individer 

reagerar på beskedet. De flesta patienter som fått ett cancerbesked upplever en krisreaktion 

där det för många känns som hela livssituationen förändras på en sekund. Många kan känna 
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sig ensamma men samtidigt rädda att berätta om sitt cancerbesked till närstående och bekanta. 

Många drabbade menar att öppenhet om sin sjukdom är läkande i sig. Även perioden efter att 

behandlingen avslutats upplevs påfrestande av många patienter. Det finns ofta en stor oro att 

sjukdomen ska finnas kvar eller ska komma tillbaka. De komplikationer som uppkommer till 

följd av sjukdomen och behandlingen har visat sig påverka mannens hälsa och dagliga liv 

(Adami et al., 2006). Förändringar som påverkar mannens livssituation som psykologiska 

problem och sexuella besvär kan vara bidragande faktorer. Många drabbade anser att en god 

vård som bra information och god omvårdnad, främjar livskvalitén (Cockle-Hearn et al., 

2013). Simpson (2015) beskriver i en artikel olika kommunikationsstöd/informations 

alternativ som finns för män som ska genomgå en behandling. Det som hon tar upp är bland 

annat hur utbildningsdagar, telefonkontakt, stödgrupper, mejlkontakt och 

informationsbroschyrer kan hjälpa männen. Många män med prostatacancer väljer att 

genomföra en behandling utan att helt fullständigt förstå konsekvenserna med det. God 

kommunikation med evidensbaserad information kring behandlingar och eventuella 

komplikationer är därför av vikt för att män inte ska känna ånger och frustration kring sina 

behandlingsval. Alla män känner inte behov av någon form av stöd eller information från 

vården, men det är viktigt att de känner att fullt stöd finns från hälso- och sjukvården innan 

och efter behandling för att främja deras livssituation (Simpson, 2015).  

 

Efter RP kan patienter uppleva svårigheter att anpassa sig till sitt nya liv, och trots tydlig 

information pre- och postoperativt kan det vara svårt att hantera de postoperativa följderna. 

Informationen bör därför anpassas och sjuksköterskan måste ha förståelse samt arbeta utifrån 

att patientens förmåga att minnas informationen kan vara försämrad på grund av stress och 

oro inför operationen samt sjukdomen (Burt, Caelli, Moore & Anderson, 2005). I en studie, 

gjord av Wennick, Jönsson, Bratt och Stenzelius (2017) undersöktes hur män under 65 år 

upplevde sitt vardagliga liv efter att de behandlats med RP. Männen rapporterade bland annat 

hur sexual dysfunktion ledde till en försämrad självkänsla och förlust av manligheten. De 

förknippade prostatacancer som en “pinsam sjukdom” och de upplevde att de inte kunde prata 

eller diskutera öppet om vissa grundläggande behov relaterat till sjukdomen. Männen kände 

sig även åsidosatta och att de inte fick tillräckligt med stöd.  

 

Omvårdnad vid prostatacancer 

Omvårdnaden i mötet med patienten har stor betydelse. Då god omvårdnad kan underlätta en 

situation och det dagliga livet för patienten. God omsorg har hos många patienter visat sig 
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leda till att de känner en känsla av trygghet och att de är gott till mods, vilket leder till ett 

bättre välbefinnande och styrka i en svår period. Många patienter som tillfrisknat från sin 

cancer upplever också att god uppföljning och kontinuitet är viktigt för måendet. Då 

komplikationer av behandlingar kan ha tillstött efter sjukdomen och att det ofta finns en oro 

för recidiv (Bruun Lorentsen & Grov, 2011). Att ha cancer innebär för många en stor 

förändring i det dagliga livet. Många med cancer känner sig ensamma med sin sjukdom och 

kan ofta uppleva sig oförstådda från omgivningen. Sjuksköterskan har en viktig roll vid mötet 

med patienten. Det är viktigt att som sjuksköterska erbjuda stöd till både patienten och 

anhöriga vid diagnostiseringen, inför behandlingen och även tiden efter behandling. Vid 

vårdandet av en patient med prostatacancer är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om 

sjukdomen för att kunna identifiera den enskilde individens behov och ge anpassad 

information. Det är även viktigt att upptäcka de patienter som upplever stress och erbjuda den 

hjälp som behövs (Katz, 2015). I en studie gjord av Viera, Burke och Marks-Maran (2014) 

undersöktes vilka behov patienter med prostatacancer hade av uppföljning efter att de 

diagnostiserats. Studien visade att patienter önskade kontinuerlig kontakt och uppföljning av 

sjukvården. 

Hälsa, välbefinnande & livskvalité 

Begreppet hälsa beskrivs som ett tillstånd av friskhet, sundhet och välbefinnande och 

involverar hela människan. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv innebär välbefinnande kort 

sagt “att må bra i tillvaron”.  Hälsan är inte konstant utan kopplad till individens aktuella 

situation och kan påverkas negativt om man drabbas av en sjukdom. Upplevelsen av hälsa 

påverkas av självkänsla, identitet och att leva det liv man själv önskar. För en människa som 

är sjuk kan det vara svårt att tänka på hälsa och känna välbefinnande. En professionell 

vårdares goda hjälp kan bidra till att en sjuk människa känner välbefinnande, “mår bra”, och 

kan fungera som vanligt i det dagliga livet. Begreppet hälsa i termer av välbefinnande kan 

förekomma trots att en människa är sjuk, men då behövs någon form av mening och 

sammanhang i tillvaron. Lidande är vanligt att det uppstår hos en människa med en sjukdom, 

men kan förebyggas med ökad livskraft och känsla av livslust.  Inom vårdvetenskapen 

definieras begreppet hälsa som målet med vårdandet och vårdvetenskapen har i uppgift att 

bidra med kunskapen som krävs för att göra det möjligt (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

WHO har utarbetat en definition av begreppet livskvalité, som lyfter fram aspekter som är 

viktiga om hur olika individer uppfattar sin livssituation. WHO:s definition av livskvalité: 
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“An individual´s perception of their position in life in the context of the culture and value 

systems in which they live and in relation to their goal, expectations, standards and concerns” 

(Gholami, 2016).  

 

Problemformulering 

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer och många män i dagens samhälle lever 

med sjukdomen. Radikal prostatektomi är ett vanligt kirurgiskt ingrepp vid prostatacancer, 

som kan ge efterföljande besvär som urininkontinens och sexuella besvär. Det kan påverka 

mannens livssituation, vilket kan påverka hälsa, livskvalité och välbefinnande. Bristande 

information kring sjukdom, behandling och eventuella efterföljande komplikationer kan 

påverka dessa områden negativt. Professionell omvårdnad kräver att sjuksköterskan har god 

kunskap kring detta för att motverka lidande. Författarna vill därför belysa hur män påverkas 

efter denna form av behandling. 

Syfte 

Syftet med det här examensarbetet är att beskriva hur män påverkas av radikal prostatektomi. 

 

METOD 

Design 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. Vetenskapliga artiklar med 

kvantitativ ansats har använts för att besvara syftet. Enligt Forsberg och Wengström (2016) är 

ett krav för att genomföra en systematisk litteraturstudie att det finns tillräckligt med 

vetenskapliga artiklar av god kvalité för att kunna göra en bedömning och slutsats, vilket 

författarna till denna studie ansåg att det fanns (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Sökstrategi 

Urval 

Från början använde sig författarna av databaserna PubMed och Cinahl, där de publicerar 

forskningsartiklar inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). För specificering av 

valda sökord och översättning till engelska användes Svensk MeSH. Sökorden som användes 

var prostate cancer, quality of life, radical prostatectomy, prostatectomy, men, emotional 

well-being, quantitative. Dessa användes i olika kombinationer vid sökningen för att få fram 
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tillräckligt med artiklar att utgå från. Inklusionskriterierna var att artiklarna som äldst fick 

vara 10 år gamla, undersökningsgruppen skulle vara män diagnostiserade med prostatacancer 

och artiklarna skulle vara relevanta till studiens syfte. Exklusionskriterierna var att artiklarna 

inte skulle undersöka närståendes perspektiv, män som ej behandlats med RP och någon mer 

behandling för prostatacancern än RP skulle ej vara genomförd.  

 

Tillvägagångssätt 

I databasen PubMed genomfördes fyra sökningar med olika sökordskombinationer, där två 

var avancerade sökningar där valda sökord skulle finnas med i artikelns titel. Författarna läste 

artiklarnas abstract oberoende av varandra för att få en överblick om de var relevanta. De som 

ansågs som relevanta lästes mer noggrant och kvalitetsgranskades för att sedan bli utvalda till 

arbetet. Totalt läste författarna igenom 45 abstract. Av dessa ansågs 19 stycken av intresse för 

studiens syfte. Dessa lästes mer noggrant igenom och 11 valdes ut för kvalitetsgranskning där 

en exkluderades på grund av bristande kvalité. För att sammanställa litteratursökningen 

användes en tabell, där sökningsprocessen redovisas (se tabell 1). 

 

Tabell 1. Översikt över databassökning.  

Sökning & 

databaser 
Sökord Utfall Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

granskade 

artiklar 

Antal 

utvalda 

artiklar 

Sökning 

1. 

Pubmed 

(Radical 

prostatectomy 

[Title]) AND 

quality of life 

[Title] AND men 

54 23 7 5 5 

Sökning 

2. 

Pubmed 

(Prostate cancer 

[Title] AND quality 

of life [Title] AND 

prostatectomy 

[Title] men 

23 7 3 2 2 

Sökning 

3. 

Pubmed 

Prostatectomy 

AND quality of life 

AND quantitative 

12 2  1 1 1 

Sökning 

4. 

Pubmed 

Radical 

prostatectomy 

AND quality of life 

AND emotional 

well- being 

50 13 8 3 2 
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Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Vid kvalitetsanalysen gjordes ett urval av artiklar med hjälp av Forsberg och Wengströms 

(2016) granskningsmall för kvantitativa studier (Bilaga 1). Granskningsmallen reviderades 

något av författarna för att passa till studien, då alla frågor inte vara relevanta för inkluderade 

artiklar. Författarna gick systematiskt igenom utvalda artiklar utifrån frågorna i 

granskningsmallen. Därefter bedömdes artiklarna vara av låg, medelhög eller hög kvalité. För 

hög kvalité krävdes det att artiklarna adekvat besvarat ca 85 % av frågorna, för medelhög 

kvalité krävdes 70 % och om artiklarna inte klarade av att besvara mer än 70 % av frågorna 

ansågs de vara av låg kvalité. I granskningsmallen bedömdes det ifall en fråga kunde besvaras 

adekvat och efter varje analyserad artikel räknades den procentuella kvalitén ut. De artiklar 

som bedömdes ha hög samt medelhög kvalité inkluderades sedan i arbetet (Forsberg & 

Wengström, 2016). 

 

Resultatanalys 

I denna studie redovisas samtliga artiklar översiktligt i en tabellform. Respektive artikel 

redovisas med rubrikerna: författare, år och land, titel, syfte, design/metod, deltagare 

(bortfall), resultat och kvalité (Se tabell 2). Efter sammanställningen lästes utvalda artiklar 

noggrant igenom ett flertal gånger för att få en ingående förståelse av dem. Därefter 

identifierades de centrala fynden i de inkluderade studiernas resultat och sammanställdes till 

tre huvudområden. Dessa tre huvudområden bestämdes gemensamt av författarna efter att 

samtliga artiklar lästs, jämförts och sammanfattats. Bevisvärdet hos samtliga artiklar 

baserades på kvalitetsgranskningen (Forsberg & Wengström, 2016). Med hjälp av den 

sammanställda tabellen kunde en översikt fås över samtliga artiklars resultat. 

 

Forskningsetiska överväganden 

När en systematisk litteraturstudie görs är det viktigt att ha etiska överväganden i åtanke, som 

att deltagandet i studien ska ha varit frivilligt samt att det givits god information. För att säkra 

att det gjorts är det viktigt att studierna blivit godkända av en etisk kommitté. Som författare 

ska samtliga resultat från studier redovisas, både styrkor och svagheter inom den genomförda 

forskningen. Vid presentation av studien ska heller inte data fabriceras eller plagieras. All 

referering i studien ska vara korrekt och all fakta ska tolkas objektivt (Forsberg & 

Wengström, 2016). 
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RESULTAT 

I denna studie ingår 10 artiklar med kvantitativ ansats. Av dessa är 6 stycken av hög kvalité 

och 4 stycken av medelhög kvalité (se tabell 2). De inkluderade studierna är från olika länder i 

världen och har genomförts i Tyskland, Kanada, USA, Sydkorea, Japan och Sverige. 

Deltagarantalet varierade från 71 till 1806 personer. Sammanlagt ingick 4800 personer i de 

inkluderade studierna. Samtliga artiklar undersöker hur mäns livskvalité påverkats före och 

efter de genomgått RP, och studierna undersöker hur det har förändrats över en viss tid 

framåt. I studierna har olika typer av frågeformulär använts för att besvara studiens syfte, där 

deltagarna mottagit frågeformulären på plats eller via mail. Frågeformulären som använts 

består av olika frågor som kan påverka patientens livskvalité, hälsorelaterade frågor samt 

sjukdomsspecifika frågor relaterat till hälsa. Forskarna har med hjälp av dessa frågeformulär 

kunnat mäta hur patienternas livskvalité påverkats genom att de har fått skatta sitt 

hälsotillstånd med olika skalor, eller svarat “ja/nej” på aktuella frågor. Från 

sammanställningen av de inkluderade artiklarna har tre gemensamma huvudområden 

identifierats: Sexuell påverkan, urologisk påverkan och psykosocial påverkan. 

 

Sexuell påverkan 

Efter RP försämrades den sexuella funktionen (SF) signifikant de tre första månaderna 

(Brajtbord et al., 2014; Jakobsson & Fransson 2013; Ku et al., 2009; Matthew et al., 2014; 

Miyake et al., 2016; Namiki et al., 2009a; Namiki et al., 2009b; Sahyun et al., 2018). Enligt 

fyra studier där deltagarna följts upp två år postoperativt visade resultatet en förbättring av SF 

över tid, men uppnådde ändå inte samma nivå som preoperativt (Ku et al., 2009; Matthew et 

al., 2014; Miyake et al; Namiki et al., 2009b). Detta styrks av Jakobsson och Fransson (2013) 

samt Namiki et al (2009a) där deltagarna följts i fem år och resultatet visade samma mönster 

där SF förbättrades efter tre månader, men förblev signifikant lägre än utgångsvärdet. Enligt 

Namiki et al (2009a) hade enbart 34% nått tillbaka till sitt utgångsläge av SF efter 5 år. 

 

Enligt Sahyun et al (2018) noterades en signifikant försämring av upplevda sexuella besvär 

där deltagarna i studien upplevde att det hade förvärrats med 50% första månaden, besvären 

minskade sedan under första året men stannade på en nivå under utgångsvärdet. I två andra 

studier observerades också en signifikant försämring av de upplevda sexuella besvären 

postoperativt, och problemen kvarstod efter två år (Brajtbord et al., 2014; Namiki et al., 

2009b). Det är förenligt med Namiki et als studie (2009b) där de upplevda sexuella besvären 
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var signifikant försämrad vid samtliga mätningar under studiens fem år. I studien av Miyake 

et al (2016) visade resultatet en initial försämring under de första sex månaderna, forskarna 

fann dock ingen signifikant skillnad. 

 

Postoperativt minskade patienternas sexualdrift signifikant (Matthew et al., 2014). Enligt 

Jakobsson och Fransson (2013) minskade även den sexuella aktiviteten och deltagarna hade 

inte återgått till sin preoperativa nivå efter fem år. Efter RP rapporterade en studie att 

patienterna fick en försämrad sexuell självkänsla och ett år postoperativt svarade 46 % av 

patienterna att deras sexualliv “Känns onaturligt” (Thornton et al., 2011).  

 

Urologisk påverkan 

Urinfunktionen var som mest påverkad under de tre första månaderna postoperativt, för att 

sedan börja återhämta sig utan att uppnå preoperativa nivåer (Brajtbord et al., 2014; Ku et al., 

2009; Miyake et al., 2016; Namiki et al., 2009a; Sahyun et al., 2018). I studierna, gjorda av 

Brajtbord et al (2014) och Ku et al (2009) följdes patienterna under ett år och i Miyake et als 

studie (2016) två år postoperativt. I dessa studier hade urinfunktionen förbättrats men var 

fortfarande något lägre än utgångsvärdet. I Namiki et als studie (2009a) följdes patienterna 

under en femårsperiod och i denna studie fann forskarna att urinfunktionen var signifikant 

försämrad vid samtliga undersökningstillfällen.  

 

Tre av studierna fann en signifikant försämring initialt av de upplevda besvären från 

urinfunktionen (Miyake et al., 2016; Namiki et al., 2009a; Namiki et al., 2009b). I Namiki et 

als (2009a) och Miyake et als (2016) studier tog det upp till sex månader för värdet att nå 

utgångsnivån medan det i Namiki et als studie (2009b) tog ett år. Det skiljer sig från 

Jakobssons och Franssons studie (2013) där de upplevda besvären av urinfunktionen inte 

förbättrades över tiden.  

 

Matthew et al (2014) och Thornton et al (2011) studerade männens förmåga att kontrollera sin 

urinblåsa efter RP. I dessa studier observerades en signifikant försämring de första månaderna 

postoperativt. I Thornton et als studie (2011) återgick männen till sin ursprungliga funktion 1 

år postoperativt, medan männen i Matthew et als studie (2014) återfick lite av sin funktion 

men nådde aldrig tillbaka till utgångsnivån. Enligt Miyake et al (2016) och Sahyun et al 

(2018) ökade urininkontinensen de första postoperativa månaderna för att sedan förbättras vid 
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resterande mätningar. Urininkontinensen hade, i studien av Köhler et al (2014), en signifikant 

påverkan på psykologisk stress.  

 

Psykosocial påverkan  

I Namiki et als (2009a) och Namikis (2009b) studier förbättrades den mentala hälsan 

signifikant postoperativt. I Miyake et als studie (2016) framkom det att den mentala hälsan 

ökat något efter 24 månader, men det visade ingen signifikant skillnad i resultatet. Thornton et 

al (2011) redovisade att patienters oro över sin hälsa minskade signifikant postoperativt. 

Enligt Köhler et al (2014) framkom det att preoperativt upplevde 28 % av patienterna 

psykologisk stress, med en signifikant minskning till 16 % postoperativt. Samma studie 

undersökte även hur urininkontinens och erektil dysfunktion påverkade psykologisk stress. 

Vid mätningarna 6 och 12 månader postoperativt noterade forskarna att urininkontinens hade 

en signifikant påverkan på psykologisk stress, medan erektil dysfunktion inte hade någon 

signifikant påverkan (Köhler et al., 2014).  

 

I Köhler et als studie (2014) framkom det att 13 % av männen hade ångest preoperativt, och 

19 % misstänktes ha det. Resultatet visade att det fanns en signifikant förbättring efter 12 

månader postoperativt då 5 % av männen hade ångest och 11 % misstänktes ha det. I samma 

studie framkom det att 7 % av männen var deprimerade preoperativt, och 12 % misstänktes ha 

en depression. Efter 12 månader postoperativt var 7 % av männen fortfarande deprimerade 

och de misstänkta fallen av depression hade minskat till 9 % (Köhler et al., 2014).  

 

Tre månader efter RP hade den sociala funktionen minskat (Jakobsson & Fransson, 2013; 

Namiki et al., 2009a). I Jakobsson och Franssons studie (2013) återfick deltagarna sin 

ursprungliga sociala funktion efter 5 år, medan deltagarna i Namiki et als studie (2009a) 

visade en statistisk förbättring från utgångsvärdet fem år postoperativt. En månad 

postoperativt observerade Miyake et al (2016) en signifikant försämring av den sociala 

funktionen, som sedan förbättrades och var nästan tillbaka till utgångsvärdet 24 månader 

postoperativt. Namiki et al (2009b) fann ingen signifikant skillnad postoperativt i den sociala 

funktionen.  

 

I Jakobssons och Franssons studie (2013) hade det känslomässiga välbefinnandet signifikant 

ökat 5 år efter RP genomförts. Det är förenligt med resultatet i studien av Matthew et al 

(2014), där det känslomässiga välbefinnandet ökade postoperativt. I Ku et als studie (2009) 
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förbättrades det känslomässiga välbefinnandet något postoperativt, men visade ingen 

signifikant skillnad från utgångsvärdet.  

 

DISKUSSION 

Resultatet visar att både fysiska och psykiska aspekter påverkar män efter RP. Patienter 

upplever främst en försämrad sexuell och urologisk funktion efter RP. Försämringar inom 

undersökta områden var som mest påtagliga månad 0–3 postoperativt. Ett samband mellan 

studierna uppmärksammades då funktionen förbättrades några månader efter RP men aldrig 

nådde utgångsvärdet mot hur det var preoperativt. Den psykologiska påverkan var i de flesta 

fall större preoperativt och förbättrades sedan efter RP.  

 

Resultatdiskussion 

Sexuell påverkan 

Efter RP var SF det område som fick störst negativ påverkan. Den sexuella funktionen var 

som lägst under de första postoperativa månaderna. Tidigare forskning nämner att sexuella 

problem är en vanlig komplikation efter RP och ofta blir långvariga (Katz, 2007). Studien av 

Prinsky, Prorok och Kramer (2017) säger att RP är associerat med ökad risk för erektil 

dysfunktion 1–10 år efter behandling. I vår studie har liknande resultat påvisats då männens 

SF aldrig återgick till sin preoperativa nivå. Det beskrivs även i Kirschner-Hermanns och 

Jakse (2002) studie där majoriteten av de män som behandlats med RP förlorade sin sexuella 

funktion. De nämner också att många män är oroliga för att förlora sin sexuella funktion. I vår 

studie observerades ett samband med att en försämrad SF ökade de upplevda sexuella 

besvären. Tidigare forskning har observerat liknande mönster som denna studie, där de 

upplevda sexuella besvären i många fall spelar en viktig roll för hur en individs livskvalité är 

(Kimura et al., 2012). I vår studie observerades även att den förlorade sexuella funktionen 

påverkade sexuallivet genom en minskad sexuell aktivitet. Enligt Thornton et al (2011) 

rapporterade männen att de fick en försämrad sexuell självkänsla och 46 % av dessa patienter 

upplevde att deras sexualliv “känns onaturligt”. Det styrks av Wennick et al (2017) där män 

med sexuell dysfunktion även fick en försämrad självkänsla och upplevde en förlust av sin 

manlighet. Enligt Adami et al (2006) kan sexuell dysfunktion innebära negativa förändringar i 

livssituationen. Utifrån omvårdnadsbegreppet livskvalité skulle de ökade upplevda sexuella 
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besvären kunna påverka livskvalitén negativt, då det kan skapa negativa känslor och ett 

missnöje över livssituationen (Gholami, 2016).  

Urologisk påverkan 

Resultatet i denna studie visade att RP hade störst påverkan på den urologiska funktionen de 

första postoperativa månaderna. De visade även att urinfunktionen aldrig nådde tillbaka till 

hur det var ursprungligen. Det stämmer överens med Adami et al (2006) som menar att 

urologiska problem är som störst efter operationen, men brukar sedan avta eller åtminstone 

förbättras med tiden. Burt et al (2005) har studerat hur män anpassar sig till sina postoperativa 

komplikationer och fann att många hade svårt att hantera sin nya livssituation. Det kan 

kopplas till vår studie där männens upplevda besvär från urinfunktionen försämrades. 

Resultaten visade också en ökad urininkontinens och förmågan att kontrollera sin urinblåsa 

försämrades signifikant postoperativt, men blev bättre med tiden. Enligt Burt et al (2005) 

upplevde männen frustration och skämdes över att ha urininkontinens. Dessa aspekter kan ha 

en psykisk inverkan hos männen, vilket styrks av Köhler et al (2014) där ett samband visades 

med att urininkontinens hade en signifikant påverkan på ökad psykologisk stress. Det kan 

förklaras med WHO:s definition av livskvalité där individens egen uppfattning av sin 

livssituation i förhållande till sina förväntningar kan ha en negativ påverkan på livskvalitén 

(Gholami, 2016). Den psykologiska stressen kan ha ökat hos dessa patienter då de inte 

förväntade sig en sådan stor omställning efter operationen på det dagliga livet. Helgeson och 

Zajdel (2017) undersökte hur patienter anpassade sig till olika kroniska sjukdomstillstånd. I 

den studien fann forskarna att cancerpatienter ofta har svårt att hantera förändringarna. De 

menar att vänja sig till det nya livet är en process som inte sker på en gång utan kräver 

successiv anpassning (Helgeson & Zajdel, 2017). 

 

Psykosocial påverkan 

Vårt resultat visar en signifikant förbättring av den mentala hälsan efter RP. Thornton et al 

(2011) visade att patienternas oro över sin hälsa minskade efter att de behandlats med RP. I 

studien, gjord av Köhler et al (2014), framgick det att ångest minskade signifikant efter att 

deltagarna opererats med RP. I denna litteraturstudie sågs ett samband där den mentala hälsan 

var sämre hos patienterna innan de behandlats med RP, vilket kan bero på oron inför 

behandlingen och av att leva med en obehandlad cancersjukdom. Det kan kopplas till tidigare 

forskning av Turner (2007) som menar att efter ett cancerbesked upplever många en oro, 

rädsla och ångest inför framtiden. I studien av Burt et al (2005) framkommer det att män 
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kände en stress inför operationen, att de kände ångest relaterat till komplikationer RP kunde 

medföra, en rädsla inför hur framtiden skulle komma att bli samt över deras cancerprognos. 

Det kan vara en förklaring till resultatet i denna studie där det känslomässiga välbefinnandet 

ökade signifikant postoperativt (Jakobsson & Fransson, 2013; Matthew et al, 2014). 

Klinisk relevans  

Resultat i denna studie visar att män påverkas inom vissa områden efter att de behandlas med 

RP. Inom vården är hälsa ett centralt begrepp och är något som kan bli starkt påverkat i 

samband med sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). Efter RP kan medföljande 

komplikationer påverka mannens självkänsla, identitet och livssituation, vilket har en negativ 

inverkan på hälsan. Lidande i samband med sjukdomen samt komplikationer kan uppstå hos 

mannen. En god omvårdnad och hjälp kan bidra till att mannen känner ett välbefinnande trots 

tillvaron.  

Burt et al (2005) nämner att många män hade svårigheter att kommunicera om sina problem 

och bekymmer efter RP, speciellt om deras sexuella påverkan. Vidare nämner studien att om 

inte sjuksköterskan inlett en diskussion och frågat om vilka bekymmer männen fått efter RP 

hade de aldrig själva tagit upp det (Burt et al, 2005). Områdena som denna studie berört kan 

vara svårt för många män att prata om. För att hjälpa mannen i sitt beslut om att eventuellt 

genomgå en behandling är det viktigt med god kommunikation och evidensbaserad 

information, för att mannen ska känna sig säker i sitt beslut (Simpson, 2015). Vår studie har 

visat att de negativa konsekvenserna från RP kan bli långvariga. Det kräver att hälso- och 

sjukvården följer upp dessa patienter. God uppföljning och kontinuerlig kontakt var något 

som männen i studien av Viera et al (2014) önskade av hälso- och sjukvården. 

Sjuksköterskans roll i mötet med dessa män är att ge en tydlig och anpassad information både 

före och efter operationen. Då sjuksköterskans uppgift är att ge professionell omvårdnad för 

att öka välbefinnandet (Dahlberg & Segesten, 2010). Därför är det viktigt som sjuksköterska 

att ha kunskap om sjukdom, behandling och komplikationer vid prostatacancer och RP. Det är 

viktigt för att kunna fånga upp och identifiera den enskilde mannens behov, och därifrån ge 

det stöd som krävs (Katz, 2015). Denna studie bidrar med ökad kunskap om hur män 

påverkas av RP och kan genom informationen hjälpa sjuksköterskan i sitt arbete med denna 

patientgrupp. 
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I dagens samhälle anses prostatacancer vara en folkhälsosjukdom och är den vanligaste 

cancerformen bland män (Socialstyrelsen, 2017). Det finns idag inte någon tillförlitlig 

screeningmetod vid diagnostiken av prostatacancer. Ett PSA-prov är den vanligaste metoden, 

men det saknas nationella riktlinjer för hur provet ska tolkas på ett korrekt sätt 

(Socialstyrelsen, 2018). Det kan leda till etiska problem då osäkra screeningmetoder leder till 

överdiagnostisering och många män behandlas idag utan att egentligen vara i behov av det. 

Det leder till negativa konsekvenser både för mannen som kan få besvärliga följder av 

behandling, samt för samhället då det blir en onödig kostnad (Grönberg et al., 2018).  Det är 

därför viktigt att undersöka samt forska på hur män påverkas av olika behandlingar, för att de 

ska bli ännu mer medvetna om riskerna med behandlingen. Det gör också att hälso- och 

sjukvården blir mer uppmärksammade på vilken typ av stöttning och hjälp de är i behov av 

efter behandlingen, och kan därmed bättre bidra till att främja deras livskvalité. 

 

Metoddiskussion 

Metoden som valdes ut till denna studie var en systematisk litteraturöversikt. Det valdes för 

att få en överblick över hur den forskning som finns i dagsläget ser ut kring detta område. 

Artikelsökningar gjordes genom databaserna PubMed samt Cinahl. Det slutade med att 

författarna enbart använde sig av PubMed via universitetets elektroniska bibliotek, då det inte 

fann några ytterligare relevanta artiklar i Cinahl. Till de sökorden författarna ansåg vara av 

störst betydelse lades ordet “[title]” till för att specificera sökningen ytterligare. Det kan ha 

medfört att relevanta artiklar som inte innehöll dessa sökord i titeln inte uppmärksammades. 

Enbart kvantitativa artiklar inkluderades till studien då författarna fann mest relevant 

forskning med denna metod. Fördelen med att enbart ha studier med samma metodologiska 

ansats är att det blir enklare att jämföra och granska artiklarna med varandra. Nackdelen med 

att inte inkludera kvalitativa artiklar till denna studie är att intressanta infallsvinklar kan ha 

gått om miste. 

  

Inkluderade artiklar kvalitetsbedömdes med granskningsmallen från Forsberg och Wengström 

(2016). För att granskningsmallen skulle passa bättre till studien reviderade författarna den 

något. Den valda mallen innehöll inget poängsystem för att kunna kvalitetsbedöma artiklarna. 

För att bedöma artiklarna till hög, medel eller av låg kvalité fick författarna själva utforma ett 

poängsystem. En svaghet med det är att poängssystemet inte var validerat vilket kan ha 

påverkat kvalitetsgranskningen. 
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De inkluderade artiklarna var gjorda i olika länder runt om i världen. Det gav en god 

överblick av hur forskningsläget ser ut globalt vilket kan ses som en styrka i studien. Det kan 

vara svårt att generalisera då kulturella skillnader och olika mätinstrument kan ha påverkat 

resultatet. Uppföljningstiden efter behandlingen och åldern på undersökningsgruppen skiljde 

sig även hos studierna, vilket också kan ha orsakat att resultatet blev svårare att jämföra 

(Forsberg & Wengström, 2016) Det som var positivt med detta var att författarna fick en 

uppfattning om hur livskvalitén förändrades över olika tidsintervaller och kunde se skillnader 

samt likheter kring det. Enligt Forsberg och Wengström (2016) ska systematiska 

litteraturöversikter innehålla aktuella vetenskapliga artiklar och bör därför inte vara mer än 10 

år gamla. Därför valdes inklusionskriteriet att inkluderade artiklar skulle vara från år 2009 och 

framåt. Resterande inklusions- och exklusionskriterier valdes ut för att specificera sökningen. 

Samtliga artiklar som inkluderades var godkända av en etisk kommitté för att arbetet skulle 

förbli etiskt. Forsberg och Wengström (2016) lyfter fram att vid presentationen av resultatet 

ska inte data fabriceras eller plagieras, vilket inte har gjorts. För att studien ska vara korrekt 

och trovärdig har inga hänvisningar gjorts utan källa. 

 

Slutsats 

Slutsatsen som kan dras av denna litteraturstudie är att männen blev som mest påverkade 

under de första månaderna efter RP. Författarna identifierade tre huvudområden som 

deltagarna i de inkluderade studierna blev påverkade av. Den sexuella funktionen var det 

område som fick störst negativ påverkan, och som aldrig återhämtade sig till sin ursprungliga 

funktion. Männens urologiska påverkan var kraftigt nedsatt postoperativt, för att sedan 

förbättras med tiden men utan att nå full återhämtning. Överlag var den psykosociala 

påverkan större innan behandlingen och visade sedan på en förbättring efter RP. Studiens 

resultat visar att män påverkas vid behandling av RP, något sjuksköterskor bör vara medvetna 

om för att kunna tillgodose dessa patienters behov. 
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Bilaga 1: Granskningsmall för kvantitativa artiklar  

Reviderad av författarna till studien.  

  

Syftet med studien  

1.Vad är syftet med studien? 

          2. Är frågeställningarna tydligt beskrivna?  

          3.  Är designen lämplig utifrån syftet?  

     

          Undersökningsgruppen 

        4. Vilka är inklusionskriterierna?  

        5. Vilka är exklusionskriterierna?  

        6. Vilken urvalsmetod användes?  

           Randomiserat urval  

           Obundet slumpmässigt urval  

            Kvoturval  

            Klusterurval  

           Konsekutivt urval  

           Urvalet är ej beskrivet  

         7. Är undersökningsgruppen representativ?  

         8. Var genomfördes undersökningen?  

         9. Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen?  

 

         Mätmetoder  

       10. Vilka mätmetoder användes?  

       11. Var reliabiliteten beräknad?  

       12. Var validiteten diskuterad?  

 

       Analys  

      13. Hur stort var bortfallet?  

      14. Fanns en bortfallsanalys?  

       15. Var den statistiska analysen lämplig?  

       16. Vilka var huvudresultaten?  

       17. Erhölls signifikanta skillnader?  

          Om ja, vilka variabler?  

        18. Vilka slutsatser drar författaren?  

            Instämmer du?  
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        Värdering  

     19. Kan resultaten generaliseras till annan population?  

     20. Kan resultaten ha klinisk betydelse?  
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Tabell 2. Översikt över inkluderade artiklar som resultatet baseras på. 

      
FÖRFATTARE, 

ÅR, LAND 

TITEL SYFTE DESIGN/ METOD DELTAGARE 

(BORTFALL) 

     RESULTAT  KVALITET 

JAKOBSSON, L 

& FRANSSON, 

P., 2013, 

SVERIGE. 

Patient Reported 

Outcome 

Measure 

(PROM) of 

Quality of Life 

After 

Prostatectomy – 

Results from a 

5-Year Study. 

Undersöka 

förändringar i 

funktionen av olika 

områden och 

faktorer som 

påverkar 

livskvalitén efter 

radikal 

prostatektomi, till 

fem år efter 

operation. 

Kvantitativ prospektiv 

kohortstudie. 
Data insamlades 3 

månader, 1–3 och 5 år 

efter radikal 

prostatektomi, med hjälp 

av frågeformulären QLC 

C-30 och QLQ PR-25. 

167 (55)  Livskvalitén påverkades mest efter 

operationen, men blev bättre efter tid och hade 

efter 5 år blivit detsamma som innan 

operation. Sexuellaktivitet och funktion 

försämrades efter operation och blev inte 

återställd, men påverkade inte livskvalitén 

negativt. Den känslomässiga och sociala 

funktionen ökade och blev bättre efter 

behandlingen.  

Hög. 

(18/20= 

90%) 

KU, J., KRAHN, 

M., 

TRACHTENBE

RG, J., 

NESBITT, M., 

KALNIN, R., 

LOCKWOOD, 

G. & ALIBHAI, 

S., 2009, 

CANADA. 

Changes in 

health utilities 

and health- 

related quality 

of life over 12 

months 

following 

radical 

prostatectomy. 

Undersöka 

hälsorelaterade 

förändringar i 

livskvalitén under 

30 månader med ett 

hälsofrågeformulär, 

före och efter 

radikal 

prostatektomi. 

Kvantitativ prospektiv 

kohortstudie. 
Med hjälp av 

frågeformuläret 

PORPUS insamlades 

data före radikal 

prostatektomi utfördes 

samt 0 till 3, 3 till 9, 9 

till 18 och 18 till 30 

månader efter operation. 

213 (142)  Livskvalitén minskade som mest efter 

operation och förbättrades med tiden, men 

blev inte densamma som innan operationen 

utfördes. Den sexuella funktionen och 

intresset var det som påverkades mest negativt 

efter operation. 

Hög. 

(19/20= 

95%) 

SAHYUN, P., 

MYONG, K. & 

AHN, 

HANJONG., 

2018, 

SYDKOREA. 

Changes in 

health- related 

quality of life 

after radical 

prostatectomy 

for prostate 

cancer: A 

longitudinal 

cohort study in 

Korea.  

Undersöka 

långsiktiga 

hälsorelaterade 

förändringar på 

livskvalitén hos 

koreanska män efter 

radikal 

prostatektomi, med 

en 12 månaders 

uppföljning. 

Kvantitativ prospektiv 

kohortstudie. 
Deltagarna i studien 

svarade på 

frågeformuläret EPIC 

1,3,6 och 12 månader 

efter de gjort radikal 

prostatektomi. 

211 (0)  Urinfunktionen och sexuallivet påverkades 

negativt postoperativt. Det förbättrades under 

tiden efter operationen men återgick inte till 

hur det var preoperativt.  

Medelh

ög. 

(16/20= 

80%) 
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MATTHEW, 

W., ALIBHAI, 

S., DAVIDSON, 

T., CURRIE, K., 

JIANG, H., 

KRAHN, M,... 

TRACHTENBE

RG, J., 2014, 

KANADA. 

Health- related 

quality of life 

following 

radical 

prostatectomy: 

long-term 

outcomes.  

Identifiera de häslo- 

relaterade områden 

som radikal 

prostatektomi 

påverkar mest 

negativt på 

livskvalitén, samt 

att undersöka 

återhämtningen av 

dessa områden över 

en 30 månaders 

period. 

Kvantitativ retrospektiv 

kohortstudie. 
Patienterna besvarade 

frågeformuläret 

PORPUS-P före de gjort 

radikal prostatektomi 

och 0–3, 3–9. 9–18 och 

18–30 månader 

postoperativt. 

1200 (0)  Områden som påverkades mest negativt och 

inte återgick till hur det var preoperativt var 

den sexuella funktionen, sexuella lusten, 

urinfunktionen och energinivån. Den sexuella 

funktionen var det område som påverkades 

mest negativt. 

Hög. 

(18/20= 

90%) 

NAMIKI, S., 

ISHIDOYA, S., 

ITO, A., 

KAWAMURA, 

S., TOCHIGI, 

T., SAITO, S. & 

ARAI, Y., 2009, 

JAPAN. 

Quality of life 

after radical 

prostatectomy in 

Japanese men: 

A 5-year follow 

up study. 

Undersöka 

hälsorelaterad 

livskvalité på 

japanska män med 

prostatacancer som 

behandlats med 

radikal 

prostatektomi. 

Kvantitativ prospektiv 

kohortstudie. 
Samtliga deltagare fick 

fylla i frågeformulären 

SF-36 och UCLA PCI 

före radikal 

prostatektomi och 3, 6, 

12, 18, 24, 36, 48 och 60 

månader efter 

operationen. 

143 (11)  Livskvalitén försämrades efter operation men 

blev bättre under tidens gång. Den mentala 

hälsan och sociala funktioner visade en 

förbättring under uppföljningsperioden. 

Bortsett från sexuella problem och 

urininkontinens hade generellt sett livskvalitén 

hos samtliga patienter blivit opåverkad 6 

månader efter operationen. 

Hög. 

(19/20= 

95%) 

NAMIKI, S., 

ISHIDOYA, S., 

TOCHIGI, T., 

ITO, A. & 

ARAI, Y., 2009, 

JAPAN. 

Quality of life 

after radical 

prostatectomy in 

elderly men.  

Utvärdera påverkan 

av hälsorelaterad 

livskvalité på äldre 

män med 

prostatacancer som 

behandlats med 

radikal 

prostatektomi. 

Kvantitativ prospektiv 

kohortstudie. 
I studien användes 

frågeformulären SF-36 

och UCLA PCI före 

radikal prostatektomi 

och 3, 6, 12, 18 och 24 

månader efter. 

195 (10)  Deltagarna upplevde god livskvalité 2 år efter 

radikal prostatektomi. Efter operation hade 

vissa deltagare psykiska problem och nedsatt 

urinfunktion, vilket förbättrades och 

återhämtade sig med tiden. Flera 

känslomässiga områden förbättrades efter 

operationen. Den sexuella funktionen 

försämrades vilket majoriteten inte upplevde 

som jobbigt utan som normalt för deras ålder.  

Hög. 

(17/20= 

85%) 
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THORNTON, 

A., PEREZ, M., 

OH, S. & 

CROCITTO, L., 

2011, USA. 

A Prospective 

Report of 

Changes in 

Prostate Cancer 

Related Quality 

of Life After 

Robotic 

Prostatectomy. 

Undersöka 

kognitiva, 

emotionella och 

beteende 

förändringar hos 

män före och över 

det första året 

postoperativt efter 

de behandlats med 

robotassisterad 

prostatektomi. 

Kvantitativ prospektiv 

kohortstudie. 

Frågeformuläret UCLA-

PCI SF-36v2 användes 

för att utvärdera hur urin 

och sexuallivet 

påverkade livskvalitén 

före och ett år efter 

operation. 

71 (138)  Efter undersökta patienter genomgått robot-

assisterad radikal prostatektomi sågs en 

försämring i områdena sexuell intimitet och 

sexuell självkänsla. Efter operation 

förbättrades patienternas hälsouppfattning och 

livsutsikt. 

Medelh

ög. 

(15/20= 

75%) 

MIYAKE, H., 

MIYAZAKI, A., 

FURUKAWA, 

J., HINATA, N. 

& FUJISAWA, 

M., 2016, 

JAPAN. 

Prospective 

assessment of 

time- dependent 

changes in 

quality of life of 

Japanese 

patients with 

prostate cancer 

following robot-

assisted radical 

prostatectomy. 

Undersöka 

förändringar i 

livskvalitén hos 

japanska patienter 

som gjort 

robotassisterad 

radikal 

prostatektomi 

preoperativt och 2 

år postoperativt. 

Kvantitativ prospektiv 

kohortstudie. Till 

undersökningen 

användes 

frågeformuläret PCQoL 

som deltagarna fick 

besvara på en gång 

preoperativt och 3 

månader respektive 1år 

postoperativt.  

298 (0)   Livskvalitén hos deltagarna förändrades inte 

mycket postoperativt i jämförelse med hur det 

var preoperativt. Urin och sexual funktionen 

var de områden som hade störst påverkan på 

livskvalitén, särskilt precis efter operation. 

Medelh

ög. 

(15/20= 

75%) 

BRAJTBORD, 

S., PUNNEN, S., 

COWAN, J., 

WELTY, C. & 

CARROLL, P., 
2014, USA. 

Age and 

Baseline Quality 

of Life at 

Radical 

Prostatectomy- 

Who Has the 

Most to Lose? 

Undersöka skillnad 

på hur yngre män 

(<60år) och äldre 

män (60>år) 

påverkas av 

sexual/urinbesvär 

samt funktion under 

de två första åren 

efter radikal 

prostatektomi. 

Kvantitativ retrospektiv 

kohortstudie. 
Studien använde sig av 

frågeformuläret UCLA-

PCI före radikal 

prostatektomi samt 1 och 

2 år efter. 

1806 (0)  Yngre män (60 år och yngre) rapporterade att 

de hade högre sexual/urinfunktion överlag 

men upplevde större försämringar av sexual 

besvär/funktionen direkt efter operation, i 

jämförelse med de äldre männen (äldre än 60 

år).   

Medelh

ög. 

(16/20= 

80%) 

KÖHLER, N., 

FRIEDRICH, 

M., GANSERA, 

L., HOLZE, S., 

THIEL, R., 

ROTH, S., 

REBMANN, U., 

Psychological 

distress and 

adjustment to 

disease in 

patients before 

and after radical 

prostatectomy. 

Syftet var att 

undersöka den 

psykologiska 

stressen efter radikal 

prostatektomi och 

hur väl patienter 

anpassar sig. 

Kvantitativ prospektiv 

kohortstudie. 
Deltagarna i studien fick 

svara på frågeformulären 

HADS, IIEF och 

EORTC QLQ- PR25 

329 (61)  Urininkontinens var en faktor som syntes styra 

nivån av psykologisk stress. Hos 8–20 % av 

deltagarna påträffades psykologisk stress. 

Studien visar att sjukdomens påverkan på 

mannen minskar postoperativt och att männen 

är motståndskraftiga för psykologisk stress 

och anpassar sig väl efter behandling. 

Hög. 

(17/20= 

85%) 
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STOLZENBUR

G, J-U., TRUSS, 

M-C., 

FAHLENKAMP

, D., SCHOLZ, 

H-J. & 

BRÄHLER, E., 
2014, 

TYSKLAND. 

Results of a 

prospectibe 

multi- centre 

study. 

före och 3, 6 samt 12 

månader efter operation. 
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