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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Urininkontinens och 

sexuell dysfunktion är vanligt förekommande efter prostatacancerbehandling. Tidigare 

forskning har visat att urininkontinens och sexuell dysfunktion försämrar livskvaliteten.  

Syfte: Att kartlägga vilka typer av rehabilitering som finns för män med prostatacancer 

gällande sexuell dysfunktion och urininkontinens samt att belysa rehabiliteringsbehov som 

inte tillgodoses. 

Metod: Litteraturstudie. Tio vetenskapliga originalartiklar inkluderades; åtta med kvantitativ 

metod och två med kvalitativ metod.  

Resultat: Det fanns flera olika typer av bäckenbottenträning för att fysiskt rehabilitera 

urininkontinens. Bäckenbottenträningen minskade urininkontinensen i samtliga studier. Ett 

samband mellan minskad urininkontinens efter bäckenbottenträning och en förbättrad 

livskvalitet hittades. Männen hittade strategier för att psykosocialt anpassa sig till sin 

urininkontinens. Bäckenbottenträningen gav ingen betydande förbättring av sexuell 

dysfunktion.  Den psykosociala rehabiliteringen som finns vid sexuell dysfunktion är 

patientinformation, samtal i vården, gruppterapi, stödgrupper och par-kommunikation. 

Slutsats: Alla typer av bäckenbottenträning minskade urininkontinensen. På grund av den 

emotionella och sociala påverkan som urininkontinensen har kvarstår ett behov av 

psykosocial rehabilitering. Ingen evidens hittades för att bäckenbottenträning förbättrar 

sexuell dysfunktion. Mer forskning efterfrågas för att hitta fysiska rehabiliteringsmetoder vid 

sexuell dysfunktion. Psykosocial rehabilitering hjälpte männen att anpassa sig till den sexuella 

dysfunktionen. Dock finns ett behov av ett sammanställt program med olika typer av 

psykosocial rehabilitering som alla prostatacancerpatienter kan erbjudas.   
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ABSTRACT 

Background: Prostate cancer is the most common form of cancer in Sweden. Urinary 

incontinence and sexual dysfunction are the general problems caused by prostate cancer 

treatment. Previous research has shown that quality of life is affected by urinary incontinence 

and sexual dysfunction.  

The aim: To review available rehabilitation in urinary incontinence and sexual dysfunction 

for men with prostate cancer, and to find rehabilitation needs that were not met in these men.  

Method: Literature review. Ten articles were included; eight quantitative and two with 

qualitative method.  

Results: Several types of pelvic floor muscle training were found to physically rehabilitate 

urinary incontinence. Pelvic floor muscle training improved urinary incontinence in all 

studies. A correlation between improved urinary incontinence after pelvic floor muscle 

training and higher quality of life was found. The men found strategies to psychosocially 

adjust to urinary incontinence. Pelvic floor muscle training was not effective in rehabilitating 

sexual dysfunction.  Patient information, consultations, group therapy, support groups and 

spousal communication was found to be psychosocial rehabilitation methods of sexual 

dysfunction. 

Conclusion: All pelvic floor muscle training decreased urinary incontinence. Because of the 

emotional and social impact of urinary incontinence a need for psychosocial rehabilitation 

remains. No evidence supports that pelvic floor muscle training improves sexual dysfunction. 

More research is required in finding physical rehabilitation methods for sexual dysfunction. 

Psychosocial rehabilitation helped the men to adjust to sexual dysfunction. But there is a need 

to assemble a program consisting of several types of psychosocial rehabilitation that can be 

given to all prostate cancer patients. 
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BAKGRUND 

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och utgör en tredjedel av samtliga 

cancerdiagnoser hos män idag (Cancerfonden, 2013). Hög ålder, arv, livsstil och miljö är 

faktorer som bidrar till utvecklingen av prostatacancer (Gjerland, Almås & Grønseth, 2011). 

De flesta insjuknar efter 50 års ålder och den största andelen är mellan 65-84 år. Enligt 

statistisk från år 2011 fick 9663 män i Sverige diagnosen (Cancerfonden, 2013). 

Prostatan är placerad under mannens urinblåsa och omsluter den övre delen av urinröret. 

Prostatans uppgift är att producera prostatasekret, en tunnflytande vätska som utsöndras 

tillsammans med sädescellerna vid ejakulation. En förstorad prostatakörtel kan uppstå på 

grund av en godartad tumör eller en elakartad, malign tumör. Prostatacancer definieras som 

den maligna formen av en förstorad prostata (Gjerland, Almås & Grønseth, 2011). När 

cancern är begränsad till prostatakörteln finns det möjlighet att behandla i botande syfte med 

strålning eller kirurgi. I Sverige har det kirurgiska ingreppet radikal prostatektomi blivit allt 

vanligare under de senaste fem åren. Vid en radikal prostatektomi opereras hela 

prostatakörteln bort. Nackdelen med ingreppet är att prostatans omkringliggande nerver ofta 

skadas, vilket kan orsaka urininkontinens och sexuell dysfunktion (Järhult & Offenbartl, 

2013). Strålbehandling är ett alternativ till operation (Cancerfonden, 2014). Strålningen bryter 

ner tumörens cancerceller stegvis. Strålningen påverkar även friska celler i omkringliggande 

vävnad vilket också kan orsaka urininkontinens och sexuell dysfunktion (Cancerfonden, 

2013). 

Urininkontinens definieras som en ofrivillig tömning av urin och räknas som ett av de 

besvärligaste problemen för män med prostatacancer. Det finns olika typer av urininkontinens 

så som ansträngnings-, trängnings-, överinnings- och blandinkontinens. 

Ansträngningsinkontinens är den vanligaste typen av urininkontinens efter 

prostatacancerbehandling och förkommer främst efter en radikal prostatektomi. Den orsakas 

av förlorad resistens i blåshalsens utlopp och leder till urinläckage vid till exempel hostning 

och fysisk ansträngning. Genom att anteckna episoder av läckage och antalet 

inkontinensskydd männen använder kan typ av urininkontinens och svårighetsgrad kartläggas. 

Användningen av inkontinensskydd har i flera studier används för att mäta graden av 

inkontinens och kontinens har definierats utifrån ett bestämt maximalt antal. Antalet 

inkontinensskydd som valts ut att motsvara kontinens varierar från studie till studie. En strikt 

definition av kontinens kan innebära att 0-1 inkontinensskydd används per dygn. Ett annat sätt 
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att definiera kontinens kan vara att männen skattar sig utefter livskvalitet. Urininkontinens 

påverkar männen fysiskt, psykiskt och socialt. Att få diagnosen prostatacancer kan vara svårt 

och känslomässigt påfrestande för både patient och närstående. Detta tillsammans med 

problem som urininkontinens kan försämra männens livskvalitet (Mizra, Griebling & 

Wallace-Kazer, 2011). 

För att definiera begreppet livskvalitet används WHOs definition översatt till svenska: 

Livskvalitet definieras som individens syn på dennes ställning i livet utifrån kultur och 

värderingar som de har fått av samhället de lever i, i relation till mål, förväntningar, normer 

och intressen. Livskvalitet är ett stort och komplext koncept som innefattar individens fysiska 

hälsa, psykiska tillstånd, grad av självständighet, sociala relationer och personliga tankar och 

deras relation till omgivningen (WHO, 1997). 

Sexuell dysfunktion kan uppstå i form av penis deformitet, erektionsdysfunktion, 

ejakulationsproblem och kan påverka förmågan att få en orgasm. Den rapporterade incidensen 

av erektionsdysfunktion efter radikal prostatektomi har i vissa fall uppgått till 90%, speciellt i 

den tidiga postoperativa fasen. Ett samband har även hittats mellan erektionsdysfunktion och 

depression. Många män med prostatacancer upplever redan oro och ångest kring osäkerheten 

av att ha en cancerdiagnos. Detta i kombination med konsekvenserna av behandlingen 

påverkar livskvaliteten. De fysiska förändringarna som behandlingen innebär kan leda till 

upplevelsen av förlorad identitet. Många män med sexuell dysfunktion beskrev en känsla av 

förlorad manlighet vilket ökade oro och depression. Dessa problem kan även leda till minskad 

sexuell intimitet i relationen med partnern.  Trots de fysiska och psykiska problemen som 

uppstår vid prostatacancer kan det sexuella intresset kvarstå. Sexualiteten är en viktig del av 

männens hälsa (Chung & Brock, 2013). För att definiera begreppet sexualitet används WHOs 

definition i denna litteraturstudie:  

”Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller 

såväl man och kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara 

mänsklig, som inte kan skiljas från andra livsaspekter. Sexualitet är inte 

synonym med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller 

inte, och är heller inte summan av våra erotiska liv. Dessa kan men behöver inte 

vara en del av vår sexualitet. Sexualitet är mycket mer: den finns i energin som 

driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att 

känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar 
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tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska 

hälsa” (Nationalencyklopedin, Sexualitet, 2016). 

Antalet män som diagnostiseras med prostatacancer har ökat de senast 35 åren och därför är 

det också fler och fler som lever med urininkontinens och sexuell dysfunktion (Cancerfonden, 

2013). Urininkontinens kan leda till många och långa sjukskrivningar om patienten inte får 

rehabilitering. Med god rehabilitering blir vårdtiderna kortare, vårdbelastningen minskar och 

kostnaderna för samhället sjunker (SBU, 2001). I Sverige år 2014 sammanställdes ett 

nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering. I vårdprogrammet belyses vikten av att 

tillgodose patientens samtliga rehabiliteringsbehov. För att göra det måste man se till de 

fysiska-, psykiska-, sociala- och de existentiella behoven som finns hos varje individ 

(Cancercentrum, Södra sjukvårdsregionen, 2014). 

För att definiera begreppet rehabilitering används det nationella vårdprogrammet för 

cancerrehabiliterings definition: ”Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. 

Rehabiliteringsinsatserna ska ge patient och närstående stöd och förutsättningar att leva ett så 

bra liv som möjligt.” (Cancercentrum, Södra sjukvårdsregionen, 2014, kap. 5, s 21). 

Det kan vara svårt att leva med en cancersjukdom och de problem som uppkommer i samband 

med sjukdom och behandling (Cancerfonden, 2014). Många män med prostatacancer 

upplever tiden efter behandlingen som besvärlig och påfrestande (Mizra et al., 2011). Aron 

Antonovsky (2005) har utvecklat en teori KASAM-känsla av sammanhang som handlar om 

hur människor hanterar svåra situationer. Antonovsky studerade kvinnor i 

koncentrationsläger. Han ville undersöka varför vissa människor kunde bevara sin psykiska 

hälsa trots svåra prövningar. Han fann att det berodde på olika egenskaper hos människan, 

vilka gav större motståndskraft. De tre huvudkomponenterna i teorin kom att bli begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet syftar till att kunna förstå och ta in vad som 

sker även i en svår situation. En hög känsla av begriplighet innebär att kunna förutse eller 

förstå oväntade händelser. Med hanterbarhet menas de resurser en individ upplever sig ha för 

att kunna hantera en svår situation. En individ med hög hanterbarhet känner sig inte som ett 

offer för omständigheterna utan ser situationen som en fas. Meningsfullhet innebär att 

människan har funnit en anledning, en mening till att ta sig igenom svåra situationer. Det ger 

personen motivation till att kämpa. Tillsammans utgör de tre begreppen en helhet, en känsla 

av sammanhang. Aron Antonovsky ansåg att människan ständigt befinner sig mellan två 
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poler, hälsa och ohälsa. Graden av hälsa och ohälsa bestäms utifrån KASAM. Han menade att 

människor som känner en känsla av sammanhang får en motståndskraft som gör det lättare att 

klara av en svår situation (Antonovsky, 2005). Det är därför viktigt att ge män med 

prostatacancer resurser att bevara det friska, till exempel genom att finna en känsla av 

sammanhang. 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) är det sjuksköterskans grundläggande 

ansvar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och att minska lidande för 

patienten. Det är viktigt att sjuksköterskan arbetar evidensbaserat. Det är sjuksköterskans 

uppgift att analysera och kritisk granska information och att implementera ny kunskap i 

omvårdnaden av patienter. Sjuksköterskan bör också värna om etiska aspekter i vårdmiljön. 

Det är viktigt att varje patient möts med värdighet. Sjuksköterskan bör vara lyhörd och ha 

förmågan att kommunicera med patienter och anhöriga på ett respektfullt och empatiskt sätt. 

Urininkontinens kan upplevas som känsliga ämnen att prata om för den som är drabbad. 

Många individer känner oro och nedstämdhet på grund av sina problem, men lider i tysthet 

(SBU, 2001 ). Svårigheter med den sexuella funktionen har tidigare ansetts vara ett tabubelagt 

ämne. Det är därför vårdpersonalens ansvar att våga ta upp och prata om dessa typer av 

problem. Sedan 1990-talet har forskningen om prostatacancer och rehabilitering ökat för att 

förbättra patienternas livskvalitet. I dagens forskning ingår både den kroppsliga funktionen 

och den emotionella statusen (Soloway, Soloway, Kim & Kava, 2005).  Urininkontinens och 

sexuell dysfunktion anses därför vara två viktiga ämnen att belysa. 

Problemformulering 

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män idag. Det är många som lider av 

urininkontinens och sexuell dysfunktion efter radikal prostatektomi och strålbehandling. 

Tidigare studier har visat att urininkontinens och sexuell dysfunktion försämrar livskvaliteten 

och påverkar männen fysiskt, psykiskt och socialt. Det är därför viktigt att undersöka 

patientgruppens olika rehabiliteringsbehov. Urininkontinens och sexuell dysfunktion har 

tidigare varit tabubelagda ämnen och bör därför lyftas fram. 

Syfte 

Litteraturstudiens syfte var att kartlägga vilka typer av rehabilitering som finns idag för män 

med prostatacancer gällande sexuell dysfunktion och urininkontinens samt belysa 

rehabiliteringsbehov som inte tillgodoses idag.   
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Frågeställningar 

*Vilka typer av rehabilitering finns för att förbättra sexuell dysfunktion och urininkontinens 

för män med prostatacancer idag? 

* Finns det några rehabiliteringsbehov avseende sexuell dysfunktion och urininkontinens som 

inte tillgodoses hos män med prostatcancer och i så fall vilka? 

 

METOD 

Design 

En litteraturstudie har valts som design för att sammanställa befintlig kunskap om 

rehabiliteringen av urininkontinens och sexuell dysfunktion vid prostatacancer. Detta för att 

visa på befintlig kunskap inom omvårdnadsområdet och för att skapa underlag för kommande 

studier (Friberg, 2012). 

Sökstrategi 

En sökning genomfördes i databasen PubMed. För att komma fram till lämpliga sökord 

gjordes en sökning i svensk-MeSH av termer som ansågs lämpliga för litteraturstudiens ämne. 

De svenska termerna som användes var prostatacancer, rehabilitering, sexuell dysfunktion och 

urininkontinens. Sökresultatet i PubMed och översättningen till respektive engelska MeSH-

term presenteras nedan i tabell 1. 

 

Vetenskapliga originalartiklar med kvantitativ och kvalitativ ansats publicerade i tidskrifter 

inkluderades. Artiklarna skulle även innefatta ett abstract och helt eller delvis behandla 

rehabilitering för sexuell dysfunktion och urininkontinens vid prostatacancer. Första 

gallringen skedde genom läsning av titlar och sedan artiklarnas abstract. Artiklar valdes bort 

på grund av att syftet, metoden, interventionen eller utfallsmåttet var irrelevant för den egna 

litteraturstudiens syfte. Nitton artiklar lästes i fulltext och tio av dessa valdes ut. De 

exkluderade artiklarna var inte etiskt granskade eller svarade inte till den egna 

litteraturstudien syfte. Artiklar på andra språk än svenska och engelska uteslöts, samt artiklar 

som inte var tillgängliga i full text via Uppsala Universitet. Inga systematiska litteraturstudier 

togs med. Ett exklusionskriterium var låg kvalitet vid kvalitetsgranskningen. Artiklar som 

behandlade medicinsk rehabilitering exkluderades.  
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Tabell 1 – Översikt över sökresultat i databasen PubMed. 
Datum Databas 

PubMed 

Sökord Antal 
träffar 

Utvalda 
titlar 

Utvalda 
abstract 

Utvalda 
fulltext 

Utvalda 
efter 
kvalitets- 
granskning 

220216 #1 ”Prostatic Neoplasms”(MeSH) 
AND ”Rehabilitation”  

367 - - - - 

220216 #2 ”Prostatic Neoplasms”(MeSH) 
AND ”Sexual Dysfunction” 
(MeSH) 

399 - - - - 

220216 #3 ”Prostatic Neoplasms”(MeSH) 
AND ”Sexual Dysfunction” 
(MeSH) AND “Rehabilitation” 

29 22 5 4 4 

220216 #4 ”Prostatic Neoplasms”(MeSH) 
AND ”Urinary incontinence” 
(MeSH) 

1476 - - - - 

220216 #5 ”Prostatic Neoplasms”(MeSH) 
AND ”Urinary incontinence” 
(MeSH) AND “Rehabilitation” 

66 39 13 5 5 

220216 #6 ”Prostatic Neoplasms”(MeSH) 
AND ”Sexual Dysfunction” 
(MeSH) AND ”Urinary 
incontinence” (MeSH) AND 
“Rehabilitation” 

5 3 1 1 1 

 

Bearbetning och analys 

En kvalitetsgranskning gjordes utifrån Fribergs (2012) granskningsmall för kvalitativa 

respektive kvantitativa studier. För att bedöma kvaliteten besvarades ett flertal frågor gällande 

studiernas innehåll och utformning, se bilaga 1. Studierna kunde utifrån kvalitetsgranskningen 

bedömas vara av låg, medelgod eller hög kvalitet. Studier vars utformning och innehåll kunde 

besvara samtliga relevanta frågeställningar utförligt i granskningsmallen gavs hög kvalitet. 

Studier som delvis saknade metoddiskussion, etiska resonemang eller där det fanns brister i 

redovisningen av metoden bedömdes vara av medelgod kvalitet. De studier som helt saknade 

dessa komponenter ansågs vara av låg kvalitet. Ingen av de inkluderade studierna bedömdes 

vara av låg kvalitet. En översikt av kvalitetsgranskning redovisas i bilaga 2. 

För att sammanställa resultatet gjordes en integrerad analys. Artiklarna lästes igenom för att 

hitta likheter och skillnader i resultaten. Sedan identifierades kategorier och underkategorier 

som blev till grund för rubrikerna i den egna litteraturstudiens resultatredovisning 

(Kristensson, 2014). Resultatanalysen redovisas i tabell 2. 
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RESULTAT 

Resultatet är baserat på tio inkluderade artiklars resultat. Samtliga studier studerade män som 

genomgått någon typ av prostatacancerbehandling. Två av de inkluderade artiklarna var 

kvalitativa studier och resterande åtta hade kvantitativ ansats. Studierna har genomförts i 

USA, Italien, Spanien, Storbritannien, Australien, Norge och Polen.  Vid 

kvalitetsgranskningen bedömdes sex studier vara av hög kvalitet och övriga fyra var av 

medelgod kvalitet. För ytterligare detaljer om de inkluderade artiklarna se bilaga 2. Fem av 

studierna handlade huvudsakligen om rehabilitering av urininkontinens i form av 

bäckenbottenträning och fem andra behandlade huvudsakligen rehabilitering eller 

rehabiliteringsbehov vid sexuell dysfunktion. Två av dessa studier behandlade både 

urininkontinens och sexuell dysfunktion. Studierna hade inslag av både fysisk och psykisk 

rehabilitering samt studerade livskvalitet. Dessa blev till underlag för kategorier och 

underkategorier vid resultatanalysen, se tabell 2.  

Tabell 2: Översikt av kategorier utifrån resultatanalysen. 

Kategorier Underkategorier 

Urininkontinens Fysisk rehabilitering 

 Psykosocial anpassning 

Sexuell dysfunktion Fysisk rehabilitering 

 Psykosocial rehabilitering 

 

Fysisk rehabilitering vid urininkontinens 

Som fysisk rehabiliteringsmetod vid urininkontinens tar samtliga studier upp 

bäckenbottenträning. Två studier har jämfört olika typer av bäckenbottenträning med ingen 

rehabilitering alls. Ferrer Serdà och Marcos-Gragera (2014) ville utvärdera effekten av 

bäckenbottenträning vid urininkontinens och jämförde med en kontrollgrupp som inte deltog i 

träningsprogrammet. Innan träningsprogrammet påbörjades hade båda grupperna liknande 

svårigheter med urininkontinens, så som ansträngs-, trängnings- och blandinkontinens. 

Urininkontinensen reducerades kraftigt efter att interventionsgruppen startade programmet 

med bäckenbottenträning, medan problemen med urininkontinens ökade med tiden i 

kontrollgruppen. Interventionsgruppens förbättring kunde bland annat mätas genom en ökad 

styrka i bäckenbottenmuskulaturen. I slutet av det 24 veckor långa träningsprogrammet hade 
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symptomen på urininkontinens minskat i både frekvens och svårighetsgrad hos 

interventionsgruppen. Rajkowska-Labon, Bakuła, Kucharzewski och Śliwiński (2014) ville 

utvärdera effekten av bäckenbottenträning efter radikal prostatektomi och kontrollgruppen 

bestod av män som av olika skäl inte behagade delta i rehabiliteringen. I den här studien 

hittades i likhet med Ferrer Serdà och Marcos-Gragera (2014) en signifikant skillnad mellan 

interventions och kontrollgruppen. De som fick bäckenbottenträning hade betydligt mindre 

urininkontinensbesvär och användningen av inkontinensskydd minskade. I 

interventionsgruppen blev en del av männen helt kontinenta. Bäckenbottenträningen gav ännu 

bättre resultat för de som började inom 3 månader efter en radikal prostatektomi jämfört med 

de som började efter 3 månader eller senare. Resultatet kan antyda att tidig 

bäckenbottenträning kan minska inkontinens och öka chanserna att bli fullt kontinenta 

(Rajkowska-Labon et al., 2014).  

Centermero et al. (2010) undersökte om preoperativ bäckenbottenträning inför radikal 

prostatektomi kunde vara bättre för att minska urininkontinensen. Träningen påbörjades en 

månad före operationen. Resultatet visade att preoperativ bäckenbottenträning kunde minska 

durationen och graden av urininkontinens i jämförelse med endast postoperativ träning av 

bäckenbotten. Tienforti et al. (2012) studerade om en preoperativ lektion kombinerat med ett 

postoperativt träningsprogram för bäckenbotten kunde reducera problem med urininkontinens 

efter radikal prostatektomi. I studien hittades en signifikant skillnad gällande urininkontinens 

mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen. Efter 3-6 månader hade 

interventionsgruppen färre perioder av urinläckage och använde färre inkontinensskydd per 

vecka än kontrollgruppen som endast utförde postoperativ träning hemifrån. I studien 

bedömdes preoperativ bäckenbottenträning vara mer effektiv än standardbehandlingen. 

Förutom att undersöka preoperativ träning i jämförelse med postoperativ träning har några 

studier tittat på fysioterapeutledd bäckenbottenträning. Nilssen, Mørkved, Overgård, Lydersen 

och Angelsen (2012) undersökte om postoperativ bäckenbottenträning med fysioterapeut 

kunde minska besvären med urininkontinens och förbättra miktionen efter en radikal 

prostatektomi. I studien jämfördes en interventionsgrupp som fick fysioterapi, med en 

kontrollgrupp som utförde bäckenbottenträning på egen hand efter information från en 

sjuksköterska. Resultatet visade att ett år efter operationen var interventionsgruppen i högre 

grad kontinent än kontrollgruppen. Rajkowska-Labon et al. (2014) studerade också effekten 

av fysioterapiledd träning av bäckenbotten för män som genomgått en radikal prostatektomi, 

men jämförde med män som inte tränade alls. Därför är det svårt att veta om det var 
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bäckenbottenträningen i sig eller att träningen var fysioterapiledd som gav det positiva 

resultatet gällande minskad urininkontinens. Denna litteraturstudies resultat visar att all typ av 

bäckenbottenträning förbättrar urininkontinensen. Resultatet pekar inte på att det finns 

ytterligare behov av fysisk rehabilitering vid urininkontinens. 

Flera av studierna har även undersökt om minskad urininkontinens kan påverka livskvaliteten. 

Tienfori et al. (2012) kom fram till att bäckenbottenträning kunde reducera problem med 

urininkontinens och såg ett samband mellan minskad urininkontinens och ökad livskvalitet. I 

studien av Ferrer Serda och Marcos-Gragera (2014) hittades ett starkt samband mellan 

livskvalitet och inkontinens. De män som var mer kontinenta efter bäckenbottenträningen 

skattade sig också högre i livskvalitet. Män med allvarligare urininkontinens upplevde en 

större skillnad i livskvalitet efter bäckenbottenträningen. Centementero et al (2010) fann att 

preoperativ bäckenbottenträning kunde förbättra inkontinens och öka livskvaliteten efter 

radikal prostatektomi. I en studie av Nilssen et al. (2012) förbättrades urininkontinensen hos 

interventionsgruppen markant inom ett år. Trots den förbättrade urininkontinensen fanns 

ingen signifikant skillnad i skattningen av livskvalitet mellan grupperna. Överlag skattade sig 

både kontrollgruppen och interventionsgruppen högt i livskvalitet. Resultatet i denna 

litteraturstudie visar inte entydigt att fysisk rehabilitering av urininkontinens kan förbättra 

männens livskvalitet.  

Psykosocial anpassning vid urininkontinens 

Hanly, Mireskandri och Juraskova (2014) har kvalitativt undersökt hur män med 

prostatacancer anpassar sig psykosocialt efter sin behandling. I studien beskriver männen 

emotionella och sociala svårigheter i samband med urininkontinens. En man berättade att han 

avstod från gå på promenader och att han inte längre kunde vara på stranden eller simma 

eftersom det inte gick att bära inkontinensskydd där. En annan man beskrev att han inte ville 

använda inkontinensskydd och istället bar han mörka kläder för att dölja sitt läckage och 

undvika pinsamma situationer. För att anpassa sig till urininkontinensen efter 

prostatacancerbehandlingen hade männen utvecklat olika strategier. Några av männen valde 

att göra livsstilsförändringar i form av ändrad diet och träning för att förbättra sin hälsa 

generellt. En del män minskade på sitt vätske- och alkoholintag för att undvika urinläckage. 

Andra män planerade sina aktiviteter och resor runt tillgängligheten av toaletter. Detta kan 

indikera att det finns behov av att rehabilitera dessa män psykiskt och socialt. I underlaget 
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hittades inga psykosociala interventioner för att rehabilitera männen som lider av 

urininkontinens.  

 

Fysisk rehabilitering vid sexuell dysfunktion 

I en studie av Molton et al. (2008) beskrivs de fysiska förändringar som kan uppkomma vid 

sexuell dysfunktion. De flesta män skattade den sexuella funktionen som dålig eller mycket 

dålig. Majoriteten hade erektionsdysfunktion eller svårigheter att uppnå orgasm. För en del 

män påverkade detta sexlusten. I studien av Hanly et al. (2014) gav männen en liknande bild. 

De berättade om problem med erektionsdysfunktion, minskad penisstorlek, torr ejakulation, 

påverkan på libido, urinläckage vid orgasm och förändringar i orgasmens intensitet. 

Problemen upplevdes ofta som besvärliga och i vissas fall skämdes männen. Urinläckage vid 

upphetsning och orgasm till exempel kändes pinsamt och gjorde att männen undvek fysik 

intimitet med sin partner. Flera män rapporterade att de mediciniska rehabiliteringsmetoderna 

som finns för sexuell dysfunktion inte fungerade för dem. Några män berättade att de inte var 

bekväma med de medicinska alternativ som erbjudits. 

Endast en studie behandlade fysisk rehabilitering vid sexuell dysfunktion. I studien av Nilssen 

et al. (2012) undersöktes om bäckenbottenträning som främst används vid rehabilitering av 

urininkontinens även kunde förbättra den sexuella dysfunktionen efter radikal prostatektomi. 

För samtliga män minskade den sexuella funktionen markant sex veckor postoperativt och de 

sexuella besvären ökade. I studien upptäcktes ett samband mellan ålder och sexuell 

dysfunktion. Den sexuella funktionen försämrades desto äldre männen var. 

Bäckenbottenträningen gav ingen statistiskt signifikant förbättring av den sexuella 

dysfunktionen men den sexuella funktionen förbättrades något under uppföljningstiden. De 

sexuella besvären fortsatte att rapporteras som svåra för männen ett år efter påbörjad 

bäckenbottenträning. Utifrån detta och de fysiska besvären som beskrivits i litteraturstudiens 

resultat är behovet av fysisk rehabilitering vid sexuell dyfunktion inte tillgodosett.  

 

Psykosocial rehabilitering vid sexuell dysfunktion 

I studien av Badr och Carmack Taylor (2009) rapporterade många män sexuell dysfunktion 

och problem med erektionen. Enligt Molton et al (2008) hade män med prostatacancer en 

försämrad sexuell funktion och skattade även erektionsförmågan som dålig. I studien av 
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Hanly et al. (2014) beskrev männen att den sexuella funktionen försämrades efter 

prostatacancer och dess behandling. Att leva med dessa konsekvenser var svårt för många 

män. De beskrev känslor som chock, ilska, nedstämdhet, besvikelse och sorg över den 

förlorade sexuella funktionen. Den sexuella dysfunktionen påverkade även männens 

självförtroende. Ett lågt självförtroende kunde leda till undvikande av intima relationer och 

svårigheter med att inleda nya sexuella relationer. Oförmågan att kunna få erektion påverkade 

inte bara de sexuella relationerna utan även manligheten. Även Molton et al. (2008) fann att 

sexuell dysfunktion hotar männens identitet och manlighet. Gannon, Guerro-Blanco, Patel och 

Abel (2010) undersökte hur män med prostatacancer upplever sin maskulinitet och hur den 

kan återskapas. Maskuliniteten var starkt förknippad med sexuell prestation, där förmågan att 

kunna ha penetrerande sex ansågs vara en central del av att vara man. En känsla av minskad 

maskulinitet påverkade männen både socialt och i relationen med partnern. För att hantera 

situationen valde en del män att fokusera på medicinsk behandling av den sexuella 

dysfunktionen medan andra normaliserade den som en naturlig del av åldrandet. I studien av 

Hanly et al. (2014) var det också män som ansåg att sexuell intimitet är synonymt med 

penetrerande sex. För män med erektionsdysfunktion skulle detta innebära att sexuell intimitet 

inte var möjlig. För att hantera sin sexuella dysfunktion letade ett fåtal män alternativ till 

penetrerande sex för att kunna vara sexuellt aktiva. I vissa fall var det partnern som inte var 

öppen för icke penetrerande sex. Samtal om dessa problem efterfrågades av männen (Gannon 

et al., 2010).  

Enligt Hanly et al. (2014) är information och stöd från sjukvården grundläggande för att 

kunna hjälpa män med prostatacancer att anpassa sig till sexuell dysfunktion. Nyckelfaktorn 

är att informationen ska ges kontinuerligt och vara individanpassad.  Männen som hade 

tillgång till adekvat information kände att de var bättre förberedda inför 

prostatacancerbehandlingens biverkningar. En del män utryckte att mer information behövs 

gällande biverkningar och tillgänglig rehabilitering. Läkaren diskuterade sällan den sexuella 

rehabiliteringen. Männen menade att de inte visste tillräckligt mycket för att kunna ställa 

frågor till vårdpersonalen och kände sig inte bekväma med att ta upp ämnet själva. I en 

observationsstudie av Forbat, White, Marshall-Lucette och Kelly (2011) undersöktes 

innehållet i patientsamtal med män som drabbats av prostatacancer. Samtalen var korta och i 

hälften av fallen nämndes inte sexualiteten alls. De gånger sexualiteten togs upp var det 

vårdpersonalen som gjorde det i samband med komplikationer av behandlingen. I studien av 

Hanly et al. (2014)  rapporterade männen att läkaren ofta missade att ta upp psykiska och 



12 
 

emotionella svårigheter. På grund av detta sökte männen hjälp någon annanstans för att prata 

om dessa. De gånger som männen remitterades till en specialistsjuksköterska eller psykolog 

för stöd upplevdes det som hjälpsamt.  

I studien av Molton et al. (2008) undersöktes psykosocial rehabilitering i form av gruppterapi 

för att förbättra sexuell dysfunktion hos män med prostatacancer. Gruppterapin gick ut på att 

ge information, valmöjligheter och en trygg miljö för att kunna diskutera sexuell dysfunktion.  

I gruppterapin fick männen utbildning om behandling och praktisk information om 

rehabilitering. Känslor av oro kring förlorad maskulinitet och sexualitet diskuterades i 

gruppen. I terapin ingick även exempel på god par-kommunikation som kunde förbättra 

relationen med partnern och den sexuella intimiteten. Enligt studiens resultat var gruppterapin 

ett effektivt sätt att stödja männen i deras sexuella rehabilitering. I studien av Hanly et al. 

(2014) beskrev män som deltagit i en stödgrupp att det var en bra källa för information och 

trygg miljö för att kunna samtala kring sexuell dysfunktion. Stöd och god kommunikation 

med partnern var betydande. Överlag beskrev männen att deras partner var stöttande gällande 

diagnos och behandling. Par som hade kommunikationssvårigheter innan behandlingen fick 

större problem med relationen efteråt. Par som haft en god kommunikation hade lättare att 

diskutera problem med sexuell dysfunktion. I studien av Badr och Carmack Taylor (2009) 

studerades par-kommunikation och psykosocial anpassning för män som drabbats av 

prostatacancer.  Paren som hade sexuell problematik undvek i större grad att samtala om 

problemen vilket ledde till påfrestningar på äktenskapet. En god kommunikation gjorde det 

lättare att anpassa sig till den sexuella dysfunktionen. Forbat et al. (2011) menade dock att det 

fanns få tillfällen att diskutera sexuell dysfunktion med par. Det finns ett behov av psykiskt 

och socialt rehabilitera män med prostatacancer (Badr & Carmack Taylor, 2009). Alla män får 

dock inte psykosocial rehabilitering idag (Hanly et al., 2014). I denna litteraturstudies resultat 

hittades psykosocial rehabilitering i form av patientinformation, samtal i vården, gruppterapi, 

stödgrupper och par-kommunikation. Dessa metoder anses kunna hjälpa männen att anpassa 

sig bättre till den sexuella dysfunktionen. 

 

DISKUSSION 

Som fysisk rehabilitering av urininkontinens för män med prostatacancer finns 

bäckenbottenträning. Sammantaget visar resultatet att det finns flera olika former av 

bäckenbottenträning för att minska urininkontinens. De inkluderade studierna har tagit upp 
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preoperativ, postoperativ och fysioterapeutledd bäckenbottenträning. Samtliga studier pekar 

på en förbättring av urininkontinens efter bäckenbottenträning och det finns inget ytterligare 

behov av fysisk rehabilitering vid urininkontinens. Det kan även finnas ett samband mellan 

minskad urininkontinens efter bäckenbottenträning och en förbättrad livskvalitet hos männen.  

Urininkontinens påverkar männen fysiskt, emotionellt och socialt. Männen hittade olika 

strategier för att psykosocialt anpassa sig till urininkontinensen. I underlaget hittades inga 

psykosociala interventioner för att rehabilitera urininkontinens. Detta kan tyda på att behovet 

av psykisk och social rehabilitering kvarstår.  

Sexuell dysfunktion är ett stort problem för män med prostatacancer. Det påverkar männen 

både fysiskt, psykiskt och i relationer. Bäckenbottenträning som fysisk rehabiliteringsmetod 

gav ingen betydande förbättring av sexuell dysfunktion. Därför kvarstår ett behov av att 

fysiskt rehabilitera den sexuella funktionen hos män med prostatacancer. Den psykosociala 

rehabiliteringen går ut på att belysa sexuell dysfunktion och att våga ta upp ämnet i olika 

forum. I denna litteraturstudie hittades psykosocial rehabilitering i form av 

patientinformation, samtal i vården, gruppterapi, stödgrupper och par-kommunikation. 

Psykosocial rehabilitering hjälpte männen att anpassa sig bättre till den sexuella 

dysfunktionen. En brist som uppmärksammades är att inte alla män får denna typ av 

rehabilitering, vilket gör att behovet av psykosocial rehabilitering inte är tillgodosett för alla. 

Resultatdiskussion 

Det är viktigt att tillgodose patientens samtliga rehabiliteringsbehov, de fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella (Cancercentrum, Södra sjukvårdsregionen, 2014). Att leva med 

cancersjukdom i sig kan vara svårt vilket gör rehabiliteringen av svårigheter som 

urininkontinens och sexuell dysfunktion ännu viktigare. Vid urininkontinens är 

rehabiliteringen mest inriktad på fysiska interventioner i form av bäckenbottenträning. Vid 

sexuell dysfunktion tycks den icke medicinska rehabiliteringen främst bestå av psykosocial 

rehabilitering.   

Att börja med bäckenbottenträning tidigt eller preoperativt ansågs vara bättre än 

standardbehandlingen för att minska urininkontinens (Centemero et al., 2010; Ferrer Serdà & 

Marcos-Gragera, 2014; Tienforti et al., 2011). Det är dock svårt att avgöra vilken typ av 

bäckenbottenträning som är mest effektiv då urininkontinensen har mätts på olika sätt i 

studierna. En förbättrad urininkontinens kunde mätas med antal inkontinensskydd per dygn 

eller veckovis. Förbättringen mättes även i mängden urinläckage i gram eller episoder av 
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urinläckage per vecka. Några studier använde självskattningsformulär. Definitionen av 

kontinens varierade från 0 inkontinensskydd per dag till mindre än 4 gram urinläckage per 

dygn. En del studier hade inte ens definierat kontinents, se bilaga 2. Mizra et al (2011) 

uppmärksammade också att definitionen av kontinens varierar från studie till studie och såg 

detta som ett hinder för att kunna jämföra olika studiers resultat. Det kan därmed anses att ett 

fastställt mått för urininkontinens och en bestämd definition av kontinens behövs tas fram. 

Först då kan sambandet mellan bäckenbottenträning och minskad urininkontinens 

säkerställas. Först då blir det möjligt att avgöra vilken typ av bäckenbottenträning som är mest 

effektiv. Resultatet i denna litteraturstudie visar trots olika utfallsmått att all typ av 

bäckenbottenträning förbättrar urininkontinensen.  

Urininkontinens är ett betydande problem som påverkar män med prostatacancers livskvalitet 

(Centemero et al., 2010; Ferrer Serdà & Marcos-Gragera, 2014; Hanly et al, 2014; Tienforti et 

al., 2011). I bakgrunden beskrevs att urininkontinens påverkar män med prostatacancer 

fysiskt, psykiskt och socialt (Mizra et al., 2011), vilket också litteraturstudiens resultat visade. 

I Hanly et al., (2014) berättade männen inte bara om de fysiska problemen som uppstår vid 

urininkontinens, utan beskrev även emotionella och socialproblem som påverkade deras 

livskvalitet. Ett samband mellan minskad urininkontinens och förbättrad livskvalitet hittades i 

tre av de ingående studierna (Centemero et al., 2010; Ferrer Serdà & Marcos-Gragera, 2014; 

Tienforti et al., 2011).  I studien av Nilssen et al. (2014) hittades däremot ingen koppling 

mellan minskad urininkontinens och förbättrad livskvalitet. Då resultatet skiljer sig anser vi i 

likhet med Ferrer Serdà & Marcos-Gragera (2014)  att mer forskning behövs för att 

säkerställa sambandet. För att kunna mäta livskvalitet finns flera vedertagna 

skattningsinstrument som kan användas. För att mäta livskvalitet i liknade forskning bör dock 

samma skattningsinstrument användas för att kunna jämföra studiers resultat. Först då kan 

livskvalitén ställas i relation till en eventuellt förbättrad urininkontinens. Livskvalitet 

innefattar enligt WHOs definition bland annat individens fysiska hälsa, psykiska tillstånd, 

grad av självständighet och sociala relationer (WHO, 1997).  Detta styrker att livskvalitet 

innefattar mer än bara det fysiska tillståndet och att det därför är viktigt att tillgodose männens 

samtliga rehabiliteringsbehov. Därmed ses ett behov av ytterligare insatser vid rehabilitering 

av urininkontinens i form av psykosocial rehabilitering.  

Fysiska problem som uppkommer vid sexuell dysfunktion är penisdeformitet, erektion 

dysfunktion, ejakulations svårigheter och minskad förmågan att få orgasm (Chung & Brock, 

2013). Dessa svårigheter hittades också i denna litteraturstudies resultat (Molton et al., 2008; 
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Hanly et al., 2014) Erektionsdysfunktionen var ett av de största problemen för männen efter 

radikal prostatektomi. I tidigare studier hade hela 90% av männen haft dessa problem i den 

tidiga postoperativa fasen (Chung & Brock, 2013). I studien av Molton et al. (2008) hade 

majoriteten av männen erektionsdysfunktion eller svårigheter att uppnå orgasm. Männen 

beskrev även att den medicinska behandlingen för sexuell dysfunktion var otillräcklig (Hanly 

et al., 2014). Detta kan tyda på att det finns ett behov av att både utveckla den medicinska 

rehabiliteringen och att titta på andra typer av rehabiliteringsalternativ. En studie har 

undersökt om bäckenbottenträning skulle kunna fungera som fysisk rehabiliterings metod vid 

sexuell dysfunktion. Bäckenbottenträningen gav dock ingen signifikant förbättring av den 

sexuella dysfunktionen (Nilssen et al., 2012). Fler studier behövs för att undersöka om 

bäckenbottenträning kan minska sexuell dysfunktion. Även andra fysiska 

rehabiliteringsmetoder efterfrågas.  

Tidigare studier har funnit ett samband mellan sexuell dysfunktion och depression. De fysiska 

förändringarna vid sexuell dysfunktion kan leda till en känsla av förlorad identitet och 

manlighet (Chung & Brock, 2013). I likhet med detta har litteraturstudiens resultat visat att 

män med prostatacancer lider av nedstämdhet relaterat till den sexuella dysfunktionen. 

Sexuell dysfunktion påverkar även männens självförtroende, identitet och maskulinitet 

(Gannon et al., 2010; Hanly et al,. 2014; Molton et al., 2008). Trots problemen med sexuell 

dysfunktion kvarstår det sexuella intresset hos männen. Den psykiska påfrestningen som 

sexuell dysfunktion orsakar påverkar intimiteten och männens relationer med sin partner 

(Chung & Brock, 2013; Gannon et al., 2010; Hanly et al,. 2014; Molton et al., 2008). Därför 

är det viktigt med psykosocial rehabilitering. I litteraturstudien resultat hittades att gruppterapi 

och stödgrupper kan vara bra forum för att diskutera sexualitet och manlighet (Hanly et al. 

2014; Molton et al., 2008). Vid sexuell dysfunktion kan det vara viktigt att omvärdera sin syn 

på sex. Flera män ansåg att sex var synonymt med penetrerande samlag (Gannon et al., 2010; 

Hanly et al., 2014). För män med erektionsdysfunktion blev detta ett stort hinder för sexuell 

intimitet.  Ett fåtal män letade alternativ till penetrerande sex för att kunna vara sexuellt 

aktiva. Men i vissa fall var det partnern som inte var öppen för icke penetrerande sex (Hanly 

et al., 2014).  I detta arbete lyfts WHOs definition av sexualitet fram för att ge en mer 

nyanserad bild. I definitionen beskrivs att sexualiteten inte är synonymt med samlag och 

handlar inte heller om att kunna få orgasm. Sexualiteten är så mycket mer, den består av 

kärlek, värme, närhet, tankar och beröring (Nationalencyklopedin, Sexualitet, 2016). Det är 

vårdpersonalens uppgift att våga ta upp och diskutera sexualitet (Gannon et al., 2010; Hanly 
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et al., 2014). Männen måste uppmuntras till att utforska en alternativ syn på sex. Det är viktigt 

att poängtera att det finns andra sätt än penetrerade sex som kan tillfredsställa männen och 

deras partner. Rehabiliteringsinsatser ska ge både patienten och närstående stöd och 

förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt (Cancercentrum, Södra sjukvårdsregionen, 

2014). Eftersom sexuell dysfunktion drabbar båda i förhållandet är det viktigt att involvera 

partnern. En form av psykosocial rehabilitering är par-kommunikation. En god 

kommunikation med partnern gör det lättare att anpassa sig till den sexuella dysfunktionen 

(Badr & Carmack Taylor, 2009; Forbat et al., 2011; Hanly et al., 2014).  I sjukvården 

samtalas det alldeles för lite om sexuell dysfunktion och det finns få tidpunkter att prata med 

paren (Forbat et al., 2011). I studien av Hanly et al. (2014) menade männen att de inte visste 

tillräckligt mycket för att kunna ställa frågor till vårdpersonalen och att de inte kände sig 

bekväma med att ta upp ämnet själva. Det är således vårdpersonalens ansvar att lyfta ämnet 

och att skapa tillfällen för att diskutera sexuell dysfunktion. Psykosocial rehabilitering tycks 

vara en viktig del i att kunna hantera sexuell dysfunktion efter prostatacancerbehandling. Det 

är en typ av rehabilitering som inte får glömmas bort och som alla patienter borde ha tillgång 

till.  Vi anser att dessa psykosociala rehabiliteringsmetoder bör sammanställas till ett program 

för att kunna tillgodose rehabiliteringsbehoven vid sexuell dysfunktion.   

Aron Antonovskys teori KASAM- känsla av sammanhang belyser hur människor kan hantera 

svåra situationer. Den innefattar tre huvudbegrepp som kan kopplas till rehabiliteringen av 

män med prostatacancer. Begriplighet syftar till att kunna förstå och ta in det som händer i en 

svår situation (Antonovsky, 2005). För att kunna göra detta är det viktigt med information. De 

männen som hade tillgång till information kände sig bättre förberedda inför 

prostatacancerbehandlingens biverkningar (Hanly et al., 2014). Information och stöd från 

sjukvården är grundläggande för att kunna ta in situationen och uppnå begriplighet.  

Med hanterbarhet menas att personen känner att de kan handskas med en svår situation och att 

de inte faller offer för omständigheterna (Antonovsky, 2005). I litteraturstudiens resultat hade 

vissa män utvecklat strategier för att hantera problem som uppkommer vid 

prostatacancerbehandling. Några sökte alternativ till penetrerande samlag vid sexuell 

dysfunktion. En del män gjorde livsstilsförändringar i form av diet och träning. Andra 

minskade vätske- och alkoholintag för att undvika urinläckage (Hanly et al., 2014). De män 

som gjorde dessa psykosociala anpassningar kan anses ha en hög hanterbarhet. Sjukvården 

kan också hjälpa männen med sin hanterbarhet med god rehabilitering och genom att hjälpa 

männen att hitta copingstrategier för att få ett mer välfungerande liv.  
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Meningsfullheten innebär att människan har funnit en anledning att ta sig igenom svåra 

situationer, vilket ger personen motivation till att kämpa (Antonovsky, 2005).  För män med 

prostatacancer kan meningsfullheten innefatta goda relationer och förmågan att kunna 

fortsätta att ha ett socialt liv (Hanly et al., 2014). Detta kan den fysiska och psykosociala 

rehabiliteringen hjälpa till med.  Genom rehabilitering av patientens samtliga behov kan 

sjukvården hjälpa patienterna att uppnå en känsla av sammanhang. 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) är sjuksköterskans grundläggande 

ansvarsområden är att förebygga sjukdom, återställa hälsa och att minska lidande för 

patienten. Detta menar vi att sjuksköterskan kan göra genom god rehabilitering. Män med 

prostatacancer har behov av både fysisk och psykosocial rehabilitering. För att veta vilken 

rehabiliteringsmetod som är bäst för patientgruppen bör sjuksköterskan noga undersöka 

senaste forskning inom området. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) ska 

sjuksköterskan arbeta evidensbaserat. Det är sjuksköterskans uppgift att analysera och kritisk 

granska information och att implementera ny kunskap i omvårdnaden av patienter. 

Sjuksköterskan bör också värna om etiska aspekter i vårdmiljön. Varje patient ska bemötas 

med värdighet.  Detta anses sjuksköterskan kunna göra genom att värna om patientens 

autonomi och få patienten delaktiga i sin rehabilitering. Sjuksköterskan bör motivera och 

uppmuntra patienten till att uppnå sina mål samt hjälpa patienten att hitta alternativ när något 

inte fungerar. I denna litteraturstudie beskriver männen att de inte känner sig bekväma med de 

medicinska åtgärderna som finns vid sexuell dysfunktion (Hanly et al., 2014). Det är då 

sjuksköterskans uppgift att hitta andra sätt att hjälpa männen, till exempel genom att diskutera 

sexualitet och en alternativ syn på sex. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) bör 

sjuksköterskan vara lyhörd och ha förmågan att kommunicera med patienter och anhöriga på 

ett respektfullt och empatiskt sätt. Vi anser att god kommunikation är en central del i att 

kunna ge god omvårdnad. Vid prostatacancer är det ofta ett par som drabbas och det är viktigt 

att få med båda i rehabiliteringen. Urininkontinens kan upplevas som känsliga ämnen att prata 

om för den som är drabbad (SBU, 2001 ). Svårigheter med den sexuella funktionen har 

tidigare ansetts vara ett tabubelagt ämne (Soloway et al., 2004). Detta ökar ansvaret på 

sjuksköterskan och annan vårdpersonal. Det är vi i vården som måste avdramatisera och våga 

ta upp ämnet med patienterna. Det är även sjukvårdens ansvar att fortsätta diskutera 

urininkontinens och sexuell dysfunktion samt lyfta ämnet i framtida forskning. Mer forskning 

behövs för att täcka patientgruppens samtliga rehabiliteringsbehov. Både urininkontinens och 

sexuell dysfunktion har visat sig vara socialt handikappande för män med prostatacancer. 
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Detta leder till ett utanförskap. Depression är ett relativt vanligt problem vid sexuell 

dysfunktion och kan leda till sjukskrivningar. Urininkontinens kan också vara en orsak till att 

män med prostatcancer sjukskriver sig (SBU, 2001). Genom att rehabilitera männen har de 

möjlighet att åter igen bli aktiva i samhället.  

 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie syftar till att skapa en översikt av forskningresultat inom ett avgränsat 

område. Detta för att sprida kunskap och skapa ett underlag för kommande forskning (Friberg, 

2012). Då syftet med föreliggande studie var att undersöka den befintliga kunskapen och 

belysa ämnet rehabilitering av urininkontinens och sexuell dysfunktion vid prostatacancer 

valdes en litteraturstudie som design.  En svaghet med litteraturstudier är att felaktiga 

slutsatser kan dras då endast en begränsad del av forskningsunderlaget kan presenteras. För att 

undvika detta har stor vikt lagts vid att presentera alla typer av resultat objektivt. Det anses 

vara oetiskt att endast redovisa resultat från forskning som stödjer författarens egen åsikt eller 

hypotes (Forsberg & Wengström, 2013). För att ytterligare ta hänsyn till etiska aspekter har 

studier som saknar etisk granskning exkluderats. Detta anses vara en styrka med denna 

litteraturstudie.  

Vid sökningen i PubMed gjordes inga avgränsningar med avseende på typ av artikel, 

tillgänglighet och publikationsdatum. Detta för att viss forskning selektivt kan försvinna och 

viktigt kunskap kan missas i resultatet. En nackdel med att inte avgränsa sökningen med 

publikationsdatum är risken att den forskning som hittas är förlegad och inaktuell (Forsberg & 

Wengström, 2013). Samtliga studier som inkluderades var dock publicerade de senaste åtta 

åren eftersom ämnet är relativt nytt inom forskning. PubMed valdes som sökmotor för att det 

är en bred databas som innehåller forskning inom medicin och omvårdnad. Då underlaget 

efter sökningen i PubMed ansågs vara tillräckligt stort genomfördes inte någon sökning i 

ytterligare databaser. Detta kan anses vara en svaghet med litteraturstudien då forskning som 

fanns tillgängliga i andra databaser kan ha missats.  

Vid sökningen användes främst MeSH-termer vilket gjorde att forskningen som hittades var 

relevant för ämnet. Genom att koppla samman MeSH-termer med varandra vid sökningen 

hittades studier som svarade till den egna litteraturstudiens syfte. Vid gallringen och urvalet 

av artiklar som skulle läsas i fulltext läste båda författarna titlar och abstract. Enligt Forsberg 

och Wengström (2013) är det en styrka om fler än en person läser igenom materialet. Då 
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samtliga inkluderade artiklar var skrivna på engelska finns alltid en risk för feltolkning vid 

översättning, vilket kan leda till felaktig resultatredovisning. För att minimera risken har 

författarna läst artiklarna flera gånger och använt lexikon vid översättningen.  

I litteraturstudien användes både kvantitativ och kvalitativ forskning. Kvantitativa studier 

valdes för att inkludera forskning som grundas på mätningar och jämförelser för att fastställa 

om en vårdhandling leder till ett bättre resultat än någon annan.  Kvalitativ forskning 

inkluderades för att kunna belysa män med prostatacancers upplevelse av urininkontinens och 

sexuell dysfunktion (Friberg, 2012). De inkluderade artiklarna skulle helt eller delvis 

behandla rehabilitering för urininkontinens och sexuell dysfunktion vid prostatacancer. Detta 

för att kunna få ett tillräckligt stort underlag och inte missa relevant information inom ämnet. 

Ett fåtal artiklar som inte var tillgängliga i fulltext såg lovande ut vid läsning av abstract. På 

grund av ekonomiska begränsningar exkluderades artiklar som inte var tillgängliga i fulltext 

via Uppsala universitet. Detta anses vara en svaghet med litteraturstudien då inte alla 

relevanta studier kunde tas med.  

De inkluderade studierna var genomförda i USA, Australien och Europa. Då resultatet baseras 

på forskning från stora delar av världen innebär det att sjukvården kan vara utformad på olika 

sätt. De två norska studiernas resultat borde däremot vara direkt applicerbara i Sverige då 

norsk sjukvård liknar den svenska. Även om sjukvården är uppbyggd på olika sätt borde 

patientgruppens rehabilitering och rehabiliteringsbehov vara densamma, vilket gör detta 

resultat generaliserbart. 

Vid kvalitetsgranskningen skulle artiklar med låg kvalitet exkluderas. Ingen av de granskade 

studierna bedömdes vara av låg kvalitet. Detta kan bero på att publicerade vetenskapliga 

artiklar ska uppfylla vissa krav och utformas enligt bestämda regler (Friberg, 2012). Mer än 

hälften av de inkluderade studierna var randomiserade kontrollerade studier, vilka ska ha den 

starkaste beviskraften (Friberg, 2012).  Trots detta fick två randomiserad kontrollerade studier 

medelgod kvalitet vid granskningen. Detta på grund av små undersökningsgrupper eller 

bristande metoddiskussion. Fribergs (2012) mall för kvalitetsgranskning av kvantitativa 

respektive kvalitativa studier användes för att bedöma kvaliteten. En del frågor i 

granskningsmallen var inte relevanta för de inkluderade studiernas design och påverkade 

därför inte kvaliteten om de saknades. Dessa frågor handlade om teoretisk referensram.  

Frågorna i mallen var inte heller utformade för att endast besvaras med ja och nej. Detta 

lämnade stort utrymme för tolkning och egna värderingar kring frågorna måste göras. För att 
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strukturera och kunna värdera dessa frågor valde författarna att besvara om de olika delarna 

fanns med helt, delvis eller inte alls. Trots denna struktur ansåg författarna att det var svårt att 

värdera kvaliteten utifrån Fribergs (2012) kvalitetsgranskningsmall. En mer strukturerad mall 

anpassad till de inkluderade studiernas design hade varit att föredra.  

Slutsats  

Alla typer av bäckenbottenträning minskade urininkontinensen. På grund av den emotionella 

och sociala påverkan som urininkontinensen har kvarstår ett behov av psykosocial 

rehabilitering. Ingen evidens hittades för att bäckenbottenträning förbättrar sexuell 

dysfunktion. Mer forskning efterfrågas för att hitta fysiska rehabiliteringsmetoder vid sexuell 

dysfunktion. Psykosocial rehabiliteringen hjälpte männen att anpassa sig till den sexuella 

dysfunktionen. Dock finns ett behov av ett sammanställt program med olika typer av 

psykosocial rehabilitering som alla prostatacancerpatienter kan erbjudas.   
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* Artiklar som ingår i litteraturstudiens resultat



 
 

Bilaga 1. 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITATIVA OCH KVANTITATIVA STUDIER 

enligt Friberg (2012). 

 

Granskning av kvalitativa studier:  

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? JA, DELVIS, NEJ 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? JA, 

DELVIS, NEJ 

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskrivning i bakgrunden? Hur 

är denna i så fall beskriven? JA, DELVIS, NEJ 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? JA, DELVIS, NEJ 

• Hur är metoden beskriven? JA, DELVIS, NEJ 

• Hur är undersökningspersonerna beskrivna? JA, DELVIS, NEJ  

• Hur har data analyserats? JA, DELVIS, NEJ 

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? JA, DELVIS, NEJ 

• Vad visar resultatet? JA, DELVIS, NEJ 

• Hur har författarna tolkat studiens resultat? JA, DELVIS, NEJ 

• Vilka argument förs fram? JA, DELVIS, NEJ 

• Förs det några etiska resonemang? JA, DELVIS, NEJ 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? JA, DELVIS, NEJ 

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 

JA, DELVIS, NEJ 

 

Granskning av kvantitativa studier:  

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? JA, DELVIS, NEJ 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? JA, 

DELVIS, NEJ 

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven? JA, DELVIS, NEJ 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? JA, DELVIS, NEJ 



 
 

• Hur är metoden beskriven? JA, DELVIS, NEJ 

• Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 

exklusionskriterier)? JA, DELVIS, NEJ 

• Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? JA, 

DELVIS, NEJ 

• Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? JA, DELVIS, NEJ 

• Vad visar resultatet? JA, DELVIS, NEJ 

• Vilka argument förs fram? JA, DELVIS, NEJ 

• Förs det några etiska resonemang? JA, DELVIS, NEJ 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad gäller 

generaliserbarhet? JA, DELVIS, NEJ 

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. omvårdnadsvetenskapliga 
antaganden? JA, DELVIS, NEJ 


