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1. Define (Definiera) 

 

Flertalet av män får på grund av efterbehandling av prostatacancer, kirurgisk såväl som 

onkologisk, en förminskad erektionsförmåga. Men även andra biverkningar kan medföra 

nedsatt sexuell hälsa, exempelvis fatigue, fysisk påverkan av kroppen, inkontinens m.m 1. 

Nationellt program för cancerrehabilitering lyfter vikten av att alla vårdgivare skall bidra med 

cancerrehabilitering och numera även prehabilitering (rehabilitering påbörjas redan innan 

någon form av medicinsk intervention). Det multiprofessionella team som ansvarar för 

patientens cancerbehandling utgör samtidigt vanligen det team som ansvarar för att patientens 

behov av cancerrehabilitering tillgodoses.2  

 

 

1.1 Förbättringsarbetets process tar sin början 

Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) hade tidigare en sjukhusövergripande process för 

prostatacancer i vilken jag deltog. Vid processens början 2015 (då jag ej var delaktig) gjordes 

en inventering där även patientrepresentanter deltog. Ett problemområde som identifierades 

då var upplevelsen av brist av psykosocialt stöd. Denna fråga har diskuterats på flera möten 

där jag har närvarat. Man har även ställt frågan direkt till mig och mina kuratorskollegier om 

vi kunde identifiera vad som gör att man som patient upplever att man saknar psykosocialt 

stöd från Södra Älvsborgs sjukhus?  

 

1.2 Definition av begreppet psykosocialt stöd för män med prostatacancer 

Under hösten 2017 berördes denna frågeställning genom att två av mina kollegier hade möte 

med patientrepresentanter från ProLiv (Patientförening för män med prostatacancer). Det som 

då framkom var att patientrepresentanterna saknade att de inte fått kontakt med en sexolog. 

Vad en sexolog i sin tur skulle bidra med framgick inte.  

 

Jag funderade vidare på hur personalen på urologmottagningen på SÄS såg på samma 

frågeställning. För att kunna få till stånd ett möte med vårdgivare relativt omgående vände jag 

mig till sjuksköterskorna och undersköterskorna på urologmottagningen och bjöd in mig själv 

                                                 
1 Bober Sharon L.och Varela Veronica Sanchez, Management of sexual problems in cancer patiens and 

survivors, Curr Probl Cancer 37, 2013.  Samt Nationellt vårdprogram för prostatacancer. 
2 Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering. 
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till ett av deras morgonmöten. De fick i uppgift att skriva upp sina funderingar, tankar och 

idéer på en Post-it-lapp där vi sedan försökte strukturera dessa för att se om vi kunde få fram 

olika teman. Vi genomförde en förkortad version av ett så kallat släktskapsdiagram, vilket 

ibland kallas KJ-metoden.3 Teman som uppkom berörde begreppet sexolog och sexuell hälsa 

och rehabiliteringsbehov inom cancervården för män. Min slutsats blev därför att när patienter 

och vårdgivare efterfrågar psykosocialt stöd till män med prostatacancer är det till stor del 

männens sexuella hälsa man syftar på.  

 

1.3 Begreppsförtydligande, sexolog 

Begreppet sexolog skapar inte sällan förvirring såväl hos professionella som hos patienter 

som söker vård.  Det ges olika sexologiutbildningar vid olika institutioner. Beroende på 

inriktning kan tillämpningen av innehållet vara mer eller mindre kliniskt. Utbildningen är 

alltså varierande och titeln ”sexolog” är inte skyddad i Sverige.4  Ett första steg för att kunna 

diskutera sexologens roll blev att bryta ner begreppet sexolog och istället fokusera på de olika 

områden inom cancerrehabilitering där man behöver arbeta med fokus på sexuell hälsa hos 

män med prostatacancer.  

 

1.4 Projektets infrastruktur 

Utifrån den input jag erhållit började jag skissa upp ett fiskbensdiagram5. Frågeställningen om 

mäns sexuella hälsa vid prostatacancer går att angripa utifrån flera olika vinklar. Nästa steg 

var att få igång en process i ett förändringsarbete utifrån mäns sexuella hälsa och vad 

processen kunde tänkas mynna ut i.  

 

1.5 Legitimitet för att genomföra förbättringsarbete 

Södra Älvsborgs sjukhus är organisatoriskt indelade i olika kliniker där nästan samtliga 

kuratorer inom somatisk vård tillhör en gemensam klinik, neuro- och rehabkliniken. Detta 

medför att jag inte arbetar under kirurg- och öronkliniken, där urologmottagningen är 

placerad. Jag har sedan tidigare erhållit ett uppdrag att genomföra min utbildning, och 

förutsättningarna för att jag skulle ha tid att avsätta för mitt förbättringsarbete var givet. Men 

frågan var hur jag skulle kunna få genomföra detta inom en annan kliniksram och få möjlighet 

                                                 
3 Bergman, B och Klefsjö, B. Kvalitet från behov till användning, Lund: studentlitteratur, 2018 
4 Svensk förening för sexologi, www.svensksexologi.se 
5 Bilaga 1. 
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att engagera andra att delta? Jag kontaktade processledaren för den sjukhusövergripande 

prostataprocessen och berättade om mitt förbättringsarbete med ett önskemål om att kunna 

driva detta inom processens ram och att använda prostataprocessens deltagare som styrgrupp. 

Processledaren tyckte att det var en bra idé och vi skulle diskutera detta vidare. I nästa skede 

kontaktade jag enskilda personer som är med i processen för att bilda en mindre arbetsgrupp 

bestående av en läkare, en kontaktsjuksköterska för urologmottagningen samt en 

kontaktsjuksköterska för onkologi. För att få deras medverkan sanktionerad kontaktade jag 

även deras chefer och fick bifall till att fortsätta arbetet och löfte om att dessa personer kunde 

delta inom sitt uppdrag genom prostataprocessen. En skiss över arbetet började ta form och 

jag började fundera över en tidplan och hur vi skulle kunna arbeta vidare med definierade 

frågeställningen Sexuell hälsa vid prostatacancer. 

 

1.6 Tidsplan 

 

Augusti – November, 2018 Förbättringskurs och arbete med processidé 

och processområde. Inhämta tankar och ideér 

från kollegier. Ta kontakt med 

patientorganisation ProLiv 

December, 2018 Enkät till ProLiv i Borås. Information till 

sjukhusövergripande prostataprocess samt 

ledning för berörda deltagare. 

Januari, 2019  Möte med arbetsgrupp 

Övergripande prostaprocessen på SÄS läggs 

ned. 

Februari, 2019  Första utkast av patientinformation, 

Påbörjande av flödesprocess 

urologmottagning. 

Mars, 2019  Ansökan till lokala cancerrehabfond för 

utbildningen andrologi 7,5 hp 

Träff med ProLiv - återkoppling enkät och 

diskussion. 

April, 2019 Arbetsgrupp träffas med mål för  

färdig utkast patientinformation samt 

flödesschema, inbjuder patient som 

provdeltagare. 

Maj, 2019 Genomgång av processen med 

mottagningspersonal på APT. Hur vill vi 

fortsätta med arbetet?  

September/ okt, 2019 Uppföljning utifrån provdeltagande patient.   

HT19- VT20 Kurator vidareutbildning andrologi.  
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I januari 2019 meddelades deltagarna i den sjukhusövergripande Prostataprocessen via e-post 

att denna nu var nedlagd:  

 

”Processarbetet på SÄS förändras över tid, gamla processer avslutas och nya påbörjas. 

Processen att vårda patienter med prostatacancer avslutas 2018-12-01 enligt beslut i 

sjukhusets processtyrgrupp. Härmed vill jag tacka er för allt det arbete ni har utfört i 

prostatacancerprocessen, ert arbete har lagt grunden för en vidare utveckling av det fortsatta 

arbetet för patienter som utreds och behandlas för prostatacancer. Espen Amundsen. Biträdande 

sjukhusdirektör, processägare. ” 

 

Jag tog kontakt med min arbetsgrupp för att föra en diskussion hur gruppens påbörjade arbete 

skulle förhålla sig till omständigheten att processen lagts ner? Vi beslöt att fortsätta vårt 

arbete som vi påbörjat men att vi behövde forma ett mer flexibelt förhållningsätt till 

förändringsarbetet och att jag skulle ges ett större ansvar för att styra och hålla ihop 

förändringsarbetet så att vi kunde nå någon form av resultat av våra ansträngningar. 

 

2. Measure (Mät) 

 

Arbetsgruppen definierade i tidigt skede ett gemensamt perspektiv rörande vårt arbete med 

sexuell hälsa vid prostatacancer. Vi beslöt att använda oss av det teoretiska perspektivet; bio-

psyko-socialt synsätt.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Larry I. Lipshultz, Alexander W. Pastuszak, Andrew T. Goldstein, Annamaria Giraldi, Michael A. Perelman. 

Management of Sexual Dysfunction in Men and Women An Interdisciplinary Approach.  Springer 

Science+Business Media New York, 2016  
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2.1 Teoretiskt perspektiv 

 

 

                                                                                                             

 

Den sexuella hälsan påverkas av de biologiska, psykiska, relationella och kulturella elementen 

i människan. En patients sexualitet måste ses utifrån samtliga dessa aspekter. Bober och 

Varela påpekar vikten av att sexuell rehabilitering skall vara standard inslag inom 

cancerrehabilitering7. Perelman menar att behandling av sexuell dysfunktion innebär ett 

beroendeförhållande mellan de medicinska interventionerna och stödsamtal. Ingetdera var för 

sig är tillräckligt för att hjälpa en patient med sexuell dysfunktion. En vinst med detta synsätt 

är att en felaktig föreställning hos patienten och vårdgivare att ”problemet är i ditt huvud” 

eller att det är ”psykiska problem” kan avvärjas8.  

 

2.2 Hur mäter man sexuell hälsa vid prostatacancer? 

För att få en uppfattning rörande sexuell hälsa vid prostatacancer gjordes olika former av 

kvalitativa mätningar. Datainsamlingen till mätningarna har gjorts via patientmedverkan 

genom att ProLiv-representanter ställt upp och svarat på en enkät samt deltagit i en 

fokusgrupp. Information och kunskap har hämtats från andra sjukhus om hur de arbetar 

genom benchmarking9 samt från föreläsningar och litteratur.   

 

                                                 
7 Bober Sharon L.och Varela Veronica Sanchez, Management of sexual problems in cancer patients and 

survivors, Curr Probl Cancer 37, 2013 
8 Larry I. Lipshultz, Alexander W. Pastuszak, Andrew T. Goldstein, Annamaria Giraldi, Michael A. Perelman. 

Management of Sexual Dysfunction in Men and Women An Interdisciplinary Approach.  Springer 

Science+Business Media New York, 2016  
9 Bergman, B och Klefsjö, B. Kvalitet från behov till användning, Lund: studentlitteratur, 2018 

Bilden är hämtat från RFSU 
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2.3 Patientmedverkan 

Arbetsgruppen hade inte någon utsedd person som deltog utifrån ett 

patientmedverkanperspektiv. Gruppen ville som ett första steg ta del av patienternas tankar 

och erfarenhet om sexuell hälsa efter behandling av prostatacancer och vi utformade en 

enkät10 där kravet var att de som besvarade denna skulle ha varit opererade på Södra 

Älvsborgs sjukhus. Jag kontaktade Kraftens hus i Borås och frågade om de hade kontakt med 

ProLiv. Jag fick napp och snart återkom en man som ställde upp som kontaktperson för 

gruppen. Med hjälp av min kontakt på ProLiv lämnade han ut en enkät till sina medlemmar. 

Arbetsgruppen fick in ett enkät underlag från fyra personer.  

 

 

2.3.1 Resultat av patientmedverkan, enkät 

Då det är endast fyra personer som deltagit i enkätundersökningen är det svårt att dra några 

generella slutsatser men följande framkom. Patienterna upplevde att det brast i informationen 

om att den sexuella hälsan kan komma att påverkas vid operation. Patienterna hade ej fått 

information om läkemedel i tablettform men någon svarade att de fått information om 

läkemedel i injektionsform. Ingen av patienterna hade fått information om övriga 

erektionshjälpmedel såsom penisring, erektionspump m.m. Patienter hade fått information om 

att det fanns kurator på mottagningen men ingen hade träffat kurator. Någon svarade att man 

kunde tänka sig prata med kurator tillsammans med sin partner om detta erbjöds. Samtliga 

tillfrågade tyckte inte att de fått tillräcklig med information om sexuell hälsa efter 

prostatacancer och ansåg att det är något som vården bör ansvara för att ta upp som en 

rehabiliteringsfråga med patienter.  

 

2.4 Benchmarking 

Information och kunskap från två olika sjukhus och deras urologkliniker. Ryhovs sjukhus i 

Jönköping och från universitetssjukhuset i Örebro. 

 

2.4.1 Jönköpingsmodellen 

Representanter från den sjukhusövergripande prostatacancerprocessen gjorde studiebesök 

inom region Jönköping och länssjukhuset Ryhovs urolog- och onkologimottagningar. Syftet 

                                                 
10 Se bilaga 2.  
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med besöket var att ta del av deras ”Jönköpingsmodell” och deras arbete med sexuell 

rehabilitering för mäns sexuella hälsa. Inom region Jönköping behandlas prostatacancer med 

radikala operationer eller onkologisk behandling. För de som radikalt opererades fanns ett 

program där även sexuell hälsa togs upp. Innan operation samlades flera patienter och 

anhöriga för genomgång inför operation där information om sexuell hälsa diskuterades. Efter 

operation påbörjades medicinering vid kateterdragning. Uppföljning av sexuell hälsa sker vid 

3 mån, vid 6 mån samt vid 1 år av en vårdgivare som studerat sexologi. Vid övriga besvär i 

samband med radikal operation kontaktas kontaktsjuksköterskan.  

 

2.4.2 Urologkliniken Universitetssjukhuset Örebro  

Elisabet Skeppner är socionom och medicine doktor arbetar som kurator på Urologkliniken 

Universitetssjukhuset Örebro. Hon menar att sexuell rehabilitering är ett teamarbete med 

läkare, kontaktsjuksköterska och kurator. Alla kliniker som ansvarar för cancersjukvård ska 

informera om behandlingen och dess påverkan av sexualitet. Men därtill bör hjälp på 

avancerad nivå finnas att tillgå på urologklinik och på kvinnoklinik, med mer specifik 

sexologisk kunskap gällande sexuell rehabilitering vid cancersjukdom män/kvinnor. På 

avancerad nivå skall det finnas möjlighet till samtal utifrån pre-och postoperativt med patient 

och partner. Det behövs förberedelser och information om rehabilitering och manlig sexuell 

problematik. Behandling av sexuella problem är en lång process med olika ingredienser och 

anpassning till individuella behov. Bäst effekt är en kombination av hjälpmedel och 

samtalsbehandling under minst två år.11 

 

 

2.5 Tidigare forskning om påverkan av sexuell hälsa och prostatacancer 

I en studie gjord av 0´Shaughnessy, Ireland, Pelentrov, Thomas, Esterman framgick att flera 

män som drabbats av prostatacancer tror att efterverkningar såsom dysfunktion av erektionen 

var tillfällig och skulle vara övergående. Männens partners beskrev hur deras partners 

självförtroende, känslor och relationer ofta var djupt påverkade av dysfunktionen av 

erektionen.  Både männen och deras partners noterade psykiska och emotionella utmaningar 

inte bara inom deras relation utan även själva relationen.12 Prostatacancer utmanar parets 

                                                 
11 Föreläsning Elisabet Skeppner, sexualitet och cancer, 2017-10-12. Göteborg 
12 O´Shaughnessy, Ireland, Pelentrov, Thomas, Esterman, Impaired sexual function and prostate cancer: a 

mixed method investigation into the experiences of men and their partners. Journal of clinical nursing, 22, 3492-

3502. 2013 
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relation. Män noterade att deras partners attityder gentemot dem hade ändrats efter en 

prostatadiagnos. För kvinnor och partners framkom att prostatacancern inte bara hade haft 

inverkan på sexualiteten utan även på deras kärleksrelation. Relationen förändrades och 

utmanades av männens förändrade maskulinitet, sexualitet och självförtroende.13 Både fysisk 

och psykisk intimitet förändras av en cancerdiagnos. Vissa par finner att icke sexuell intimitet 

blir ett alternativ istället för fysisk sexuell aktivitet när denna inte längre fungerar. Andra par 

upplever en förlust av den fysiskt sexuella aktiviteten som även innebär en förlust av den 

emotionella och psykiska intimiteten. Hur en parrelation kan komma att påverkas behöver 

lyftas upp, och par ges möjlighet till stödsamtal.14  

 

Det kan uppfattas som att sexualitet inte längre är relevant för singlar, skilda, änkor och 

änkemän och att man därmed inte fokuserar på detta inom dessa grupper. Men detta kan vara 

en missuppfattning som istället kan förstärka patienters känsla av skam, frustration och 

isolering. Det är därför av vikt att även dessa patienter erbjuds sexuell rehabilitering.15  

 

 
 

3. Analyze (Analysera) 

    
Arbetsgruppen samlades och gick igenom svaren och funderade utifrån ett bio-psyko- socialt 

synsätt hur vi på urologmottagningen skulle arbeta vidare i frågan. När det gäller onkologen 

är det oklart hur vidare arbete kommer att ske men gruppen beslöt att i möjligaste mån 

försöka ta med onkologen i åtanke i fortsatta arbetet. Diskussionerna i gruppen kom till 

största delen att fokusera på hur det multiprofessionella teamet på olika sätt bidrar till 

patientens rehabilitering under och efter behandling. Var och en av professionerna har sin 

erfarenhet och praktik och grundperspektiv. Inom arbetsgruppen försökte vi förhålla oss till 

ett bio-psyko- socialt synsätt när vi diskuterade sexuell hälsa för män med prostatacancer och 

deras behov. Grunden för våra diskussioner blev enkäten, egen erfarenhet och profession samt 

genomgång av benchmarking och litteratur. Utmaningen blev att därefter hitta sätt att 

tillsammans som ett team arbeta med mäns sexuella hälsa vid prostatacancer och i det arbetet 

samtidigt förhålla oss till ett bio-psyko-socialt synsätt.  

                                                 
13 O´Shaughnessy, Laws, Esterman, Love, faith and hope- a secondary analysis of prostate cancer survivors and 

their partners. Contemporary Nurse, 50:2-3, 149-168, 2015 
14Bober Sharon L.och Varela Veronica Sanchez, Management of sexual problems in cancer patiens and 

survivors, Curr Probl Cancer 37, 2013  
15 ibid. 
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Med detta som utgångspunkt formulerade arbetsgruppen två åtgärder som syftar mot en 

förbättring inom de problemområden som identifierats, och som kan genomföras på det lokala 

planet:  

1. Ta fram ett förtydligat flödesschema gällande sexuell rehabilitering av prostatacancer 

med tonvikt på förbättra tydlighet i vem som gör vad och när på mottagningen, Södra 

Älvsborgs sjukhus.  

2. Sammanställa patientinformation angående sexuell rehabilitering för män med 

prostatacancer på Södra Älvsborgs sjukhus. 

 

3.1 Flödesschema 

Ett pilotförslag till flödesschema togs fram på urologmottagningen, men 

onkologimottagningen kunde ej medverka i detta arbete. Ett första steg var att identifiera vem 

som gör vad och när, och hur vi gör på vår mottagning. Det visade sig ganska tidigt att det 

inte finns någon plattform för kommunikationen mellan läkare, sjuksköterskor och 

uroterapeuter. Det finns idag ingen gemensam rond eller mötestid för multiprofessionella 

team på sjukhuset. Vidare behandlas flera patienter i Göteborg men har SÄS som 

”hemmasjukhus” och därför är också SÄS ansvarig för rehabilitering. En annan fråga som 

uppkom var kostnaden för läkemedel då dessa inte ingår inom högkostnadsskyddets ram. Ju 

mer man arbetar med ett flödesschema ju mer problematiserande frågeställningar uppkommer 

och blir synliga längs vägen. Inför framtiden finns här ett större arbete att utveckla och 

tydliggöra varje del och moment för sig utifrån våra olika roller och professioner.    

 

I ett inledande skede försökte arbetsgruppen identifiera flödeseffektivitet för rehabilitering 

med inriktning sexuell hälsa. Begreppet handlar inte om att bli så effektiv som möjligt i flödet 

utan att identifiera rätt hastighet i ett flöde.16  Arbetsgruppen har haft möjlighet att testa 

pilotutkastet till flödesschema (se nedan) på en patient. Planeringen är att i höst följa upp och 

utvärdera detta med patient och involverad personal på mottagningen.  

 

 

                                                 
16 Modig, Åhlström P, Detta är Lean, Lösningen på effektivitetsparadoxen, Stockholm: Rheologica pulishing. 

2018 
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Sexuell rehabilitering vid diagnosbesked prostatacancer på 

urologmottagning. 

 

Pre operativt- 

           

 

 

 

 

Post operativt -    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 Patienten och dennes partner fick även ta del av den framtagna patientinformationen. 

 

 

Bedömning för sexuell 

rehabilitering (ålder, typ av 

cancer). Preoperativ information, 

min vårdplan, broschyr 

sexuellhälsa. Frågeformulär 

sexuell funktion män IIEF. 

Ansvariga läkare och 

kontaktsjuksköterska/inskrivnings

sjuksköterska. 

 

 

 Ca 2 veckor KAD dragning. 

Initiera att påbörja medicinering. 

Psykoeduktion av kroppens fysik 

med fokus på vikten av att 

undvika cavernös hypoxi. 

Ansvarig Urologterapeut. 

 

Receptförskrivning och 

läkarutlåtande försäkringskassan. 

Ansvarig läkare. 

 

Läkarkontakt via telefon efter 3 

veckor i samband med PAD  

besked. Uppföljning av 

medicinering. 

 

 

 

 

 3 månader läkarbesök samt 

kuratorsbesök. Information 

försäkringsmedicinska frågor, 

samtal utifrån psykosocialt 

förhållningssätt och fokus på 

sexuell hälsa. 

 

Kontakt vid behov utifrån 

uppkomna frågor och behov med 

ansvarig kontaksjuksköterska 

 

1 år uppföljande kuratorsbesök, 

Uppföljning IIEF.  
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3.2 Patientinformation 

Arbetsgruppen använde material från nationella vårdprogrammet gällande prostatacancer 

samt cancerrehabilitering. Det finns idag gediget material att ta del av för den som vill läsa.17 

Arbetsgruppen hade som önskemål om att kunna ge ut en enklare broschyr18 som skall vara 

lätt och överskådlig att läsa och ges i ett tidigt skede vid diagnosbesked. Materialet har 

därefter diskuterats i en fokusgrupp tillsammans med medverkande från ProLiv. Genomgång 

av materialet har skett i omgångar tillsammans med läkare och sjuksköterskor. Det finns ett 

utkast att använda men detta är i dagsläget ej helt färdigställt.   

 

 

4. Control (Processuppföljning och vidareutveckling) 

En process att arbeta med mäns sexuella hälsa vid prostatacancer vid Södra Älvsborgssjukhus 

har endast tagits sin början. Under den tid jag har arbetat med förbättringsarbetet har mycket 

skett. Direktiv från ledning förändrade ursprungsidén från att arbetet skulle kunna bedrivas i 

en sjukhusövergripande process till att endast beröra en mottagning på sjukhuset.   

 

Gadolin och Andersson beskriver i sin artikel ”Healthcare quality improvement work; a 

professional employee perspective” utmaningarna för förändringsarbete inom sjukvården med 

utgångspunkt i omständigheten att det finns flera olika professioner inom organisationen. 

Sjukvården består inte endast av läkaren och dennes professionella roll utan även av 

exempelvis sjuksköterskor, fysioterapeuter, psykologer mf.l. Gadolin och Andersson försökte 

i en undersökning identifiera faktorer som gjorde det svårare att samverka i förändringsarbete 

med andra professioner. Svårigheter uppkommer oftast i samverkan mellan ledningen och 

läkare medan förändringsarbete mellan läkare och sjuksköterskor fungerar bättre. Detta beror 

i sin tur på läkare och sjuksköterskors professionella identitet, där man inom sin egen 

profession har övertaget gällande en viss kunskap. I artikeln hävdas att det går att arbeta med 

förändringsarbete så länge man inom organisationen förstår och uppskattar varandras 

professionella identitet. Gadolin och Andersson fann även i sin studie att en viktig faktor för 

en bra grund till förändringsarbete är goda arbetsrelationer. Men de såg att strukturella och 

                                                 
17 www.rcc.se, www.1177.se, www.cancercentrum.se 
18 Se bilaga 3. 

http://www.1177.se/
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organisatoriska svårigheter gjorde att det inte fanns några direkt plattformar att skapa goda 

arbetsrelationer.19 

 

Arbetsgruppen i mitt förbättringsarbete har bestått av ett multiprofessionellt team. Det har inte 

varit lätt att samla gruppen och hitta mötestid. Att det har fungerat beror på att jag har kunnat 

”skapa” mötestid för arbetsgruppen utifrån min specifika uppgift men det finns inte idag 

någon naturlig plattform för att arbeta vidare med våra frågor.  Genom att minska avståndet 

mellan professionerna skapas ett värde för patienten och verksamheten.  Mottagningen har 

tidigare haft gemensamma förbättringsmöten men dessa har ställts in och succesivt försvunnit. 

Arbetsgruppen har nu lyft fram behovet av att dessa förbättringsmöten återkommer, och att 

sexuell hälsa för män med prostatacancer är ett bra tema att arbeta vidare med på dessa 

möten. Processen är nu påbörjad och kommer att förändras allt eftersom baserat på utfallet.  

Men från att ha bestått av en mindre arbetsgrupp kommer nu hela mottagningen att 

involveras. Ett första avstamp kommer att tas i maj 2019 vid ett APT där mitt 

förbättringsarbete kommer presenteras. Jag hoppas därefter att arbetsgruppens önskemål om 

multiprofessionellt förbättringsarbete och dess former kommer att utvecklas för 

mottagningen. Det finns nu en god grund att stå på för denna utveckling. Genom min kurs i 

förändringsarbete har jag fått mandat att driva en fråga inom ramen för min utbildning. Detta 

har gjort att vi på mottagningen har börjat prata med varandra och mötas i olika forum kring 

en gemensam fråga. De som var delaktiga har kunnat skapa och utvecklat goda arbetsformer 

som även har varit till gagn för andra patienter med andra sjukdomar än bara prostatacancer.   

 

 

5. Learn (Lärande)  

Mitt förbättringsarbete har fått en del kritik längs arbetets gång. En kritik röst menade att det 

idag arbetas nationellt och regionalt med frågan om sexuell hälsa för män vid prostatacancer 

och det då kan uppfattas som att vår mottagning och andra sjukhus var och en uppfinner hjulet 

var för sig.    

 

Världen är full av variation och för att förstå världen måste vi beakta den variation som finns. 

Genom exempelvis statistisk processtyrning försöker man finna så många variationsbidrag 

som möjligt för att sedan kunna eliminera dessa. Fokus blir inom denna process att hitta 

                                                 
19 Gadolin, C och Andersson, (2017) Healthcare Quality improvement work: a professional employee 

perspective, International Journal of Health Care Quality Assurance, 30 (5: 410-423). 
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urskiljbara variationer samt slumpmässig variation för att på så sätt hitta sätt att förhålla sig 

till variation. 20 Detta arbetar RCC både med nationellt och regionalt.  Jag anser att när en 

process används inom flera nivåer såsom nationell, regional och lokal finns det inte någon 

stabil process att förhålla sig till som gäller samtliga nivåer samtidigt. Inom var och en av 

nivåerna blir den urskiljbara variationen som är typisk för den aktuella nivån och 

arbetsplatsen synlig, och fokus bör vara att eliminera denna variation medan den 

slumpmässiga variationen blir något man får förhålla sig till. Inom en tillverkningsprocess vill 

man eliminera den variation som stör processen tills den färdiga produkten är klar. Liknande 

tankar finns inom cancervården där man från och med den medicinska diagnosen vill 

eliminera variation som kan förhindra, försena eller störa processen mot färdig behandling. 

Men det är här som det blir komplext. Vad som är urskiljbar variation för en del i en process 

behöver inte vara det för en annan. Det är därför viktigt att identifiera variationen som hör till 

den aktuella mottagningen och dessutom hitta specifika sätt att förhålla oss till den. Med detta 

resonemang vill jag peka på behovet av att arbeta på olika nivåer med frågan om mäns 

sexuella hälsa och med processer för detta arbete. På lokal nivå är det därför viktigt att ha 

fokus på vad som gäller i det dagliga arbetet på lokal nivå, och att multiprofessionella team 

arbetar utifrån ett bio-psyko-socialt synsätt. Inte minst eftersom det på lokal nivå uppstår 

platsspecifik variation och oförutsedda händelser, såsom när den sjukhusövergripande 

prostataprocessen avslutades efter ett ledningsbeslut. Detta resulterade i att arbetsgruppen fick 

en möjlighet att ytterligare bryta ner arbetet till en mottagningsnivå på urologmottagningen. 

Det är vårdgivarna på mottagningarna som ska ombesörja den enskilde patientens behov av 

rehabiliterande insatser. På lokal nivå behöver man inte uppfinna hjulet med däremot har man 

behov av att utforma ett fjädringsystem där fjädringen skyddar själva fordonet, passagerarna 

samt nyttolasten, från skador och slitage som uppstår på grund av brister i det lokala systemet. 

Det är vårdgivare på mottagningsnivå som möter den enskilde patienten och dennes särskilda 

behov av behandling och rehabilitering. Därför behöver mottagningar på lokalnivå samverka i 

frågor utifrån de specifika patienternas behov.  

 

Jag har med utgångspunkt i min position inom sjukhusets organisation, mitt uppdrag som 

kurator och mina studier fått förhålla mig till de förutsättningar jag har givits under 

processens gång. Jag kunde inte påverka sjukhusledningens beslut att avsluta den 

sjukhusövergripande prostataprocessen. Till en början såg jag mitt påbörjade 

förändringsarbete som en omöjlighet att genomföra utanför denna ram. Genom min chef Tom 

                                                 
20 Bergman, B och Klefsjö, B. Kvalitet från behov till användning, Lund: studentlitteratur, 2018  
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Nielsen samt urologmottagningens enhetschef Kristoffer Nydén och läkarnas sektionschef 

Linda Lennström har jag fått uppbackning och möjlighet att driva mitt förbättringsarbete. 

Kärnan av arbetsgruppens medlemmar har ställt upp med tid och kunskap. Personalen på 

urologmottagningen har involverats i diskussioner och bollplank under processens gång och 

alltid ställt upp när jag bett dem.  

 

Den största vinsten i förbättringsarbetet är att samtliga inblandade lärt känna varandra bättre 

som personer och kollegier, vilket lagt en grund för den kommunikation som behövs för att 

kunna arbeta vidare utifrån ett bio-psyko-socialt synsätt i multiprofessionella team på 

mottagningen.  
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Bilaga 1.  

Bearbetning, text och layout - Qulturum, Region Jönköpings län 2016-06-15

Fiskben - Ishikawadiagram

Människa Metod

Sexuell hälsa vid 
prostatacancer. 
Vad hindrar?

Varje profession tar fram ett grundmaterial
Avgränsning ålder? annat

Kirurgi + onkologi?
utbildning

Samordna den kunskap 
som finns

Legitimitet att arbeta med
Ingår ramen för processen? 

En ansvarig inom varje område
Uppdragsbeskrivningar

Prostaprocessen styrgrupp

Patientmedverkan
Samsyn i kunskapsöversikt

Patientperspektivet i de 
olika områdena

Kostnadsfråga för patient
Upplevs som ett svårt ämne

Kunskapsbank
Tidigare erfarenhet

Samtal enskilt/par?
Utbildning

tidboken
Samsyn i arbetet

Patienter
Kurator

Kontaktsjuksköterskor
Läkare  

Vem gör vad när?
Läkare gör olika

Kontaktsköterskor olika
Mötesforum

Processägare
Processledare

Kompetensförsörjare

Medicin 
Rehabilitering av erektion

hjälpmedel
Samtal

Material till personal
Material till patienter
Vårdprogrammet

Studiebesök shoppen
Internal index of erectile funtion

Bidrag från försäkringskassan

Färdigt program vid start av 

behandling 

Samverkan

När det ej fungerar till vem
Remitterar vi till?

Chefer

Process Material
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Bilaga 2. 

 

Sexuell hälsa efter behandling av prostatacancer 

Vid samtal med patienter och representanter från patientföreningar framkommer ofta ett 

önskemål om möjlighet till kontakt med sexolog. Jag önskar tydliggöra vad man önskar med 

en kontakt med sexolog. Jag ber er därför fylla i denna enkät och sända åter till mig. Via e-

post nina.glebe@vgregion.se eller till Södra Älvsborgs sjukhus, Kirurgmottagning, Kurator 

Nina Glebe, 50182, Borås 

 

1. Innan start av behandling fick du information om hur din sexuella hälsa kan komma 

att påverkas?   

Ja (ringa in i a,b,c) ……..                Nej ……… 

a, Instämmer helt 

b, Instämmer delvis 

c, Instämmer inte alls 

d, Vet ej 

 

 

2. Innan ni opererades eller fick onkologisk behandling, fyllde ni i eller diskuterade med 

kontaktsjuksköterska Internation Index och Function (IIEF) ? Det är ett 

skattningsformulär där man bland annat beskriver sin nuvarande förmåga till erektion. 

              Ja  ……  Nej…          

Om ja togs formuläret upp igen under tiden eller efter avslutad behandling? 

………………………… 

Övriga 

kommentarer……………………………………………………………………………………

…………………………….. 

 

 

Nedanstående frågor gäller sexuella hjälpmedel för erektion.  

 

Välj påstående som stämmer in på dig. 

3. Jag fick information angående läkemedel i tablettform  

Ja (ringa in i a,b,c) ……..                Nej ……… 

a, Instämmer helt 

b, Instämmer delvis 

c, Instämmer inte alls 

d, Vet ej 

Övriga 

kommentarer……………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

 

4. Jag fick information angående läkemedel i injektionsform  

Ja (ringa in a,b,c) …….                Nej …….. 

a,  Instämmer helt 

b, Instämmer delvis 

mailto:nina.glebe@vgregion.se


20 

 

c, Instämmer inte alls 

d, Vet ej 

Övriga 

kommentarer:……………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

 

5. Jag fick information om: 

a, Penisring              Ja……..   Nej…….. 

b, Erektionspump   Ja…….    Nej……. 

c, Tekniska hjälpmedel såsom Cobra eller Octopuss      Ja……    Nej…… 

d, Implantat            Ja……     Nej…….  

e, Övriga 

kommentarer:……………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

6. Jag har själv provat eller använt  

a, Penisring            Ja…….      Nej…….. 

Kommentar……………………………………… 

b, Erektionspump   Ja……     Nej…….. 

Kommentar …………………………………… 

c, Tekniska hjälpmedel såsom Cobra eller Octopuss      Ja…….    Nej……. 

Kommentar ………………………………. 

 

7. Fick du vid besök på din mottagning information om kurator/sexolog? 

Ja …….. 

Nej ….. 

Kommentar:……………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

 

 

8. Var du någon gång före/under eller efter behandling i kontakt med en kurator/sexolog? 

Ja…….. 

Nej… 

Kommentar……………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

9. .Har du efter din behandling av prostatacancer upplevt följande: 

a. Kroppsliga förändringar relaterat till diagnos och behandling exempel urinläckage, 

ändtarmsbesvär? 

Ja…..       Nej…….. 

b. Förändrad kroppsuppfattning?  Ja……     Nej…….. 

c. Smärtor vid sexuellt umgänge? Ja……     Nej…….. 

d. Låg sexuell lust?  Ja……     Nej…….. 

e. Trötthet?  Ja……     Nej……..   
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f. Oro?   Ja……     Nej……..   

g. Nedstämd?                       Ja……     Nej……..   

h. Förändring av självkänslan?  Ja……     Nej…….. 

i. Fundering över din identitet?  Ja……     Nej……. 

 

10. Tycker du att du fått tillräcklig med information om sexuell hälsa efter prostatacancer? 

Ja……     Nej…….. 

11. Tycker du att det är upp till patienten att ta upp frågor om sexuell hälsa? 

Ja……     Nej…….. 

 

 Fråga 11-14 riktar sig till dig med partner. 

12.  På vilket sätt har er relation påverkats av din sexuella hälsa? 

Svårigheter med kommunicera om sexuell hälsa?  Ja……     Nej…….. 

Har ni samlag där penetration ingår?                        Ja……     Nej…….. 

Har ej längre samlag där penetration ingår?  Ja……     Nej…….. 

Ökad känslomässigt avstånd mellan er?                        Ja……     Nej…….. 

Ökad känslomässig närhet mellan er?                        Ja……     Nej……..

  

 

13. Har ni som par blivit erbjudna samtal med kurator/sexolog?    Ja……. Nej…… 

14. Skulle ni ha velat ha ett sådant samtal?   Ja…….  Nej……. 

15. Övriga 

kommentarer:……………………………………………………………………………

……………… 

 

Frågor 15-17 till dig utan partner 

16. Tror du att du blev annorlunda bemött på grund av att du ej hade någon aktiv partner? 

Ja……     Nej…….. 

17. Har du varit intresserad men avhållit dig att uppvakta en ny partner på grund av din 

sexuella hälsa efter prostata cancer? 

Ja……     Nej…….. 

18. Övriga 

kommentarer:……………………………………………………………………………

……………………………… 

 

19. Övriga tankar, funderingar och synpunkter gällande sexuell hälsa efter 

prostatacancer?..................................................................................................................
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Rehabilitering med inriktning sexuell 

hälsa för män med prostatacancer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urologmottagning Södra Älvsborgs sjukhus. 

 

 

 

 

 

 

Du har fått denna broschyr i din hand för att du kommer att bli behandlad för prostatacancer. 

Vi som arbetar på urologmottagningen är läkare, sjuksköterskor, kurator och undersköterskor.  

 

Tillsammans med dig kommer vi att stötta dig i din rehabilitering efter operation. Du kommer 

vid olika tillfällen träffa läkare, sjuksköterska och kurator som på olika sätt bidrar till denna 

rehabilitering.  

 

Behandling för prostatacancer påverkar den sexuella hälsan. För en del personer i hög grad 

och för andra i lägre grad. Det är bra att i förväg känna till de vanligaste sexuella 

förändringarna och vilka behandlingar som finns.  

 

 

Program för planerad rehabilitering 

• Före operation vid inskrivning ansvarar kontaktsköterska och läkare för genomgång av 

operation. Kontaktsköterska gör en IIEF, frågeformulär sexuell funktion män. 

 

• Efter operation och kateterdragning träffar ni urologterapeut. Information och kunskap 

av funktionen av penis. Initiering av medicinering.  

 

• Läkarkontakt via telefon efter ca 3 veckor efter operation i samband med PAD besked. 

Uppföljning av medicinering. 

                           Bilaga 3. 
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• 3 månader läkarbesök samt kuratorsbesök. Information försäkringsmedicinska frågor, 

samtal utifrån pyskosocialt förhållningsätt och fokus på sexuell hälsa. 

 

• Kontakt utifrån behov med din kontaktsköterska.  

 

• 1 år uppföljande kuratorsbesök. Uppföljning av frågeformulär sexuell funktion för 

män. 

 

Hur påverkas sexuella hälsan vid operation? 

Den sexuella lusten påverkas inte direkt av att prostatakörteln opereras bort, men den kan 

tillfälligt minska på grund av trötthet och oro kring cancersjukdomen eller på grund av 

urinläckage. Däremot förlorar nästan alla män förmågan att få stånd (erektion) direkt efter 

operationen. 

 

Det tar flera månader för erektionsförmågan att återhämta sig, ibland några år. Det beror på 

att nervfunktionen som skadats återhämtar sig mycket långsamt och hur erektionen var före 

operation.  

 

Förmågan till orgasm finns kvar, men den kan kännas lite annorlunda och det kommer det 

ingen sädesvätska i samband med orgasmen. Det kan istället komma en liten mängd urin. 

Detta är ofarligt och läckaget brukar minska eller försvinna med tiden. Efter operationen blir 

penis vanligen något kortare i slakt tillstånd än den var tidigare.  

 

Hur påverkas sexuella hälsan av en strålbehandling? Strålbehandling brukar också 

försämra erektionsförmågan, men det sker oftast långsamt under flera år. Hur mycket 

erektionsförmågan minskar beror på åldern och på hur bra erektionen var före 

strålbehandlingen. Utlösningen minskar i mängd och försvinner ofta helt. Förmågan till 

orgasm finns kvar. Ibland kan orgasmen medföra en viss smärta. Många känner sig trötta 

under och månaderna efter strålbehandlingen vilket kan medföra att den sexuella lusten 

minskar.  

 

Om man får hormonbehandling i samband med strålbehandlingen brukar den sexuella lusten 

minska kraftigt eller försvinna helt. Detta beror på att produktionen av det manliga 

könshormonet testosteron blockeras. Produktionen av testosteron återhämtar sig oftast efter 

avslutad behandling, och då brukar lusten gradvis återkomma.  

 

 

Varför är det viktigt att jag försöker stimulera och fokusera på att få erektion? 

Detta är viktigt att både efter operation och strålbehandling stimulera erektion. Detta för att 

fylla svällopparna i penis med blod och på så sätt hålla igång och få i gång en 

rehabiliteringsprocess.  

Tanken är inte att du skall ha sexuell aktivitet vid denna stimulering (självklart skall du om du 

vill, dock tidigast 3 veckor efter operation). Fokus skall vara att få möjlighet till att låta 

nervfunktionen återhämta sig och för att möjliggöra detta då behövs svällkopparna fyllas med 

blod. Och för dig som genomgått strålbehandling förebygga och upprätthålla förmåga till 

erektion.  
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Medicinsk hjälp för erektion 

När du blir opererad på urologmottagningen får du läkemedel i reperativt syfte. För 

närvarande finns fyra substanser: sildenafil, tadalafil, vardenafil och avanafil. De ger samma 

chans till effekt och har samma risker för biverkningar, men de kan fungera olika bra för olika 

män. Observera: Att kombinera de fyra substanserna med läkemedel som innehåller 

nitroglycerin är livsfarligt. Om du har eller har haft kärlkramp eller behandlas med 

nitroglycerinsalva måste du därför berätta det för din läkare. 

 

Har inte läkemedel gett den effekt du önskar finns det andra preparat såsom injektion i penis 

svällkoppar. 

 

Förutom medicinering finns vaktuumpump och penisring. Pumpen är antigen handdriven eller 

har en motor som suger ut luften ur plaströret. När tillräckligt med blod har fyllt 

svällkropparna trär man ner en gummiring (penisring) över penisbasen, som gör att erektionen 

håller i sig.  

 

Läkare och kontaktsköterska finns till hjälp vid förnyelse av recept eller frågor.  

 

Sexuell hälsa och känsloliv  

Känslan att det inte känns som förr, kan av många upplevas med saknad. I ett parförhållande 

är man två om sexualiteten och sexualiteten är nära knuten till relationen. Sexualitet behöver 

inte bara vara aktiv sexuell relation med fokus på den fysiska akten som penetration och 

utlösning. Sexualitet är även att känna sig lite som vanligt och har stor betydelse för varje 

persons identitet och relation. Det kan vara så att hjälpmedel inte enbart behövs för att 

genomföra en fysisk sexuell akt utan för att uppleva känslan att det är lite mer som vanligt. 

 

”jag känner mig lite vingklippt, jag saknar känslan av att vara man” (man med prostatacancer) 

 

Fysisk sexualitet och känsloliv 

Att använda hjälpmedel kan vara svårt och ett hinder för att känna sexuell lust och stimulans. 

Genom att man nu måste planera sin sexualitet utifrån att hjälpmedlet ska intagas, injiceras, 

träs på penis eller annat ska man därefter även prestera någon form av sexuell akt. I det stora 

hela kan den sexuellt fysiska närvaron upplevas som besvärlig, olustig och avtändande. Men 

också kravfylld av prestation att ge sin partner njutning i form av penetration samt själv få 

eller önskan av att få utlösning.  

 

”Sex är nu som att äta en god middag men aldrig få dessert” (man med prostatacancer)  

 

 

 
Källor: Nationella vårdprogrammet för prostatacancer. Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. 

www.svensksexologi.se, www.1177.se    
 

http://www.svensksexologi.se/
http://www.1177.se/
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