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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Maligna tumörsår kan orsaka svåra symtom såsom lukt och kraftig sårsekretion. 

Sjuksköterskor anser att såren är de mest komplexa sår de vårdar och kunskap kring 

hanteringen av såren saknas. Sjuksköterskor och anhöriga uttrycker att såren orsakar 

patienterna fysiskt och psykiskt lidande. Problem: Sjuksköterskor och anhöriga uttryckte 

att de på grund av den bristande symtomhanteringen inte kunde lindra patienternas lidande. 

De uppfattar att såren påverkar och begränsar patienternas dagliga liv vilket orsakar 

ytterligare lidande. Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av att leva med maligna 

tumörsår. Metod: En allmän litteraturöversikt baserad på 11 artiklar, tre kvantitativa, två 

mixed-method samt sex kvalitativa artiklar. Resultat: Patienterna kände ett beroende av 

sjukvården och/eller anhöriga på grund av frekventa omläggningar. Det framkom att de 

flesta omläggningsprodukter hade brister i hanteringen av symtom. Detta begränsade 

patienternas dagliga liv, vilket gjorde att de isolerade sig socialt från sin omgivning. 

Slutsats: Patienterna uttryckte att såren bidrog till försämrad självbild och psykisk hälsa. 

Detta ledde till att patienterna isolerades från omgivningen. Patienterna efterfrågade en ökad 

kunskap hos sjukvården i hanteringen av dessa sår. Vilket kan leda till att patienterna kan bli 

mer självständiga och återfå sin egenvårdskapacitet som i sin tur kan leda till lindrat lidande 

hos denna patientgrupp. 

Nyckelord: Allmän litteraturöversikt, egenvård, maligna tumörsår, patienters erfarenheter.



ABSTRACT 

Background: Malignant fungating wounds (MFW) can cause severe symptoms such as 

odour and exudate. Nurses experience these wounds the most complex wounds in nurse care 

and their knowledge are inadequate. Nurses and relatives believe that the symptoms can 

cause physical and mental suffering to the patients. Problem: Due to insufficient symptom 

management nurses and relatives experience difficulties in alleviating the patient’s suffering. 

They experience that the wounds restrict the patient’s daily life which caused them further 

suffering. Aim: To describe patients´ experiences of living with a MFW. Method: A general 

literature overview based on 11 articles, three quantitative, two mixed-method and six 

qualitative articles. Results: Patients experienced that they were dependent on medical 

healthcare and/or help from their relatives due to frequent wound dressings. The wound 

dressing had flaws in treating the symptoms. This caused restrictions in the patient’s daily 

life, which resulted in social isolation. The symptoms from the wounds turned out to cause 

suffering to the patients. Conclusion: The wounds had a negative impact on the patient’s 

self-esteem and mental health. This led to social isolation among the patients. The patients 

requested that the health care received increased knowledge in wound management. Which 

can result in patient’s regaining their self-care capacity and by that alleviate the suffering. 

Keywords: General literature overview, malignant fungating wounds, patient’s experience, 

self-care. 
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1 INLEDNING 

Av de patienter med avancerad cancer utvecklar ungefär 5-10% maligna tumörsår. Såren är 

svårläkta och därför är behandlingen till största del symtomlindrande (Cancercentrum, 

2017). Våra tidigare erfarenheter från verksamhetsförlagda utbildningar på 

Sjuksköterskeprogrammet samt från arbete inom vården har innefattat andra typer av sår, 

såsom trycksår och bensår, vilket har skapat ett intresse kring sår och dess natur. 

Kunskaperna kring maligna tumörsår var dock begränsade. På uppdrag från Mälarsjukhuset i 

Eskilstuna fanns intresseområdet maligna tumörsår, vilket blev ett självklart val. Vi har valt 

att fokusera på patienters erfarenheter av att leva med ett malignt tumörsår. Frågor som 

väcktes var hur det var att leva med sådana sår, vad såren kunde orsaka patienterna samt 

väcktes funderingar kring vad som gör maligna tumörsår specifika. Utifrån tidigare 

erfarenheter har vi upplevt att vårdpersonalen till största del fokuserat på såren och dess 

omläggning och inte på patienterna som en helhet. Detta har gjort att vi observerat att 

patienternas erfarenheter av såren går obemärkt förbi vårdpersonalen. Därför valdes 

patientperspektivet för att belysa och bringa ytterligare kunskap till vårdpersonal om 

patienternas erfarenheter av att leva med ett malignt tumörsår. Genom en ökad kunskap, 

förståelse och medvetenhet om maligna tumörsår finns en önskan att bidra till en förbättrad 

omvårdnad för denna patientgrupp. 

2 BAKGRUND 

I detta avsnitt presenteras definitionen av anhöriga, anhörigvård samt sår. Vidare kommer 

cancer, maligna tumörsår, lukt- och sekretionsreducerande omläggningsprodukter samt 

palliativ vård beskrivas. Under tidigare forskning redovisas erfarenheter av att vara anhörig 

till en patient med maligna tumörsår och sedan sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter med maligna tumörsår. Det vårdvetenskapliga teoretiska perspektivet som valdes 

var Dorothea Orems konsensusbegrepp egenvård och egenvårdskapacitet. Bakgrunden 

avslutas med en problemformulering. 

2.1 Definitioner 

Nedan definieras och förklaras begreppen anhöriga, anhörigvård och sår. 
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2.1.1 Anhöriga 

Anhörig beskrivs som en person som har en nära relation till en närstående. Det kan vara 

familj, släkt eller vänner (Socialstyrelsen, 2004a, 2004b).  

2.1.2 Anhörigvård 

Anhörigvård beskrivs av Nationalencyklopedin (2018) som den vård och stöd som anhöriga 

utför mot deras närstående. Insatser av anhörigvård samverkar tillsammans med 

kommunernas och landstingens sjukvård. Att vårda en närstående tar i många fall mycket tid 

och påverkar i många fall den egna livskvalitén (Nationalencyklopedin, 2018). 

2.1.3 Sår 

Alla typer av sår benämns i det svenska språket som ‘’sår’’. De vanligaste såren inom 

sjukvården är trycksår, akuta sår samt traumatiska sår. Trycksår uppstår efter att huden 

utsätts för tryck, vävnadsförskjutning eller friktion. Akuta sår avser kirurgiska operationssår 

och traumatiska sår är till exempel skärsår, skottskador, bitsår eller brännskador. Det 

engelska ordet för sår är ‘’wound’’ och det latinska är ‘’vulnus’’. Begreppet ‘’ulcus’’ är också 

latin och används vid uttryck av svårläkta eller kroniska sår medan det engelska ordet är 

‘’ulcer’’. Ulcer benämns som ett sår som orsakas av en bakomliggande sjukdom och där 

läkningen av såret inte följer den naturliga läkningsprocessen. Exempel på ett sådant sår kan 

vara tumörsår som orsakas av cancer (Lindholm, 2012). 

2.2 Cancer 

När gamla celler dör sker cellnybildning genom att cellerna delar sig (Bjåile, Haug, Sand, 

Sjaastad, & Toverud, 2006). Enligt Ericson och Ericson (2012) regleras detta automatiskt så 

att kroppens celler hela tiden är i balans. Ibland sker det mutationer i en cell vilket kroppens 

immunförsvar tar hand om genom att tvinga den muterade cellen att gå i apoptos. Apoptos 

innebär att cellen tar död på sig själv. Cancerceller har en mutation i DNA-molekylen där 

celldelningen inte längre sker i kontrollerade former utan har en ökad celldelning. På grund 

av den ökade celldelningshastigheten bildas en klump av celler, en så kallad tumör. En tumör 

kan vara benign eller malign beroende på egenskaper. En benign tumör är i regel ofarlig, och 

brukar kallas godartad tumör. Den kan vara dödlig beroende på lokalisation, då den kan 

tränga undan vitala organ. Tumören kan dock inte sprida sig eller tränga in i 

omkringliggande vävnad (Ericson & Ericson, 2012). En malign tumör, en cancertumör, kan 

bilda dottertumörer som kan spridas till omkringliggande vävnad. Dottertumörer kallas även 

för metastaser. Spridningen av metastaser sker genom blodbanan eller lymfsystemet. Malign 

tumör kan även kallas för en elakartad tumör (Linder, 2008). Tumören har förmågan att 

bilda nya blodkärl för att kunna försörja sig med näringsämnen (Holmgren & Östman, 

2008). 
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2.3 Maligna tumörsår 

Det engelska ordet för maligna tumörsår är ‘’fungating’’ vilket beskriver det svamp- och 

blomkålsliknande utseendet som är karakteristiskt för maligna tumörsår. De maligna 

tumörsåren utmärker sig genom både växt och sårbildning. Uppkomsten av maligna 

tumörsår beror på antingen en primär hudtumör, en underliggande tumör som penetrerar 

huden eller en metastas. Lokalisation och utseende kan variera beroende på cancertyp 

(Lindholm, 2012). Majoriteten av de som drabbas av maligna tumörsår överlever 6-12 

månader (Probst, Arber, Trojan & Faithfull, 2012). Lukt från sår uppkommer genom att 

aeroba och anaeroba bakterier bildas i den nekrotiska vävnaden i tumörsåret. Nekrotisk 

vävnad innebär död vävnad. På grund av luktens starka karaktär är den svår att vänja sig vid 

och kan även utlösa kräkreflexer. För att motverka lukten finns det olika 

omläggningsprodukter som innehåller bland annat honung, silver och aktivt kol (Lindholm, 

2012). 

2.4 Lukt- och sekretionsreducerande omläggningsprodukter 

På marknaden finns idag ett brett utbud av omläggningsprodukter som fokuserar på olika 

områden inom sårbehandling (Lindholm, 2012). Avsnittet avgränsas därför till 

omläggningsprodukter med fokus på lukt och sårsekretion. Detta då Lindholm (2012) menar 

att lukt och sårsekretionen är de främsta symtomen maligna tumörsår avger. Det som styr 

valet av omläggningsprodukter är sårets lokalisation, vilken typ av sår, omläggningsfrekvens 

samt upphandling av produkter. De grundkrav produkterna bör nå upp till är bland annat att 

bibehålla en fuktig sårmiljö, ha en uppsugande förmåga vid sårsekretion, möjlighet till 

temperaturreglering, inte fastna i såret samt inte innehålla partiklar som kan reta såret. 

Honung- samt alginatförband är vanliga omläggningsprodukter vid lukt då de har en 

luktreducerande effekt (Lindholm, 2012). Honungsförbanden är framtagna genom honung 

som har steriliserats i syfte för medicinskt bruk. Honungen har antibakteriella egenskaper 

och är därför en vanlig omläggningsprodukt vid maligna tumörsår. Alginatförband är vanligt 

vid riklig sårsekretion och förbandet framställs av tång. När sårsekretionen och 

alginatförbandet möts sker en reaktion i förbandet och fibrerna bildar en gel vilket har en hög 

absorbtionsförmåga (Lindholm, 2012; Wilson, 2005). Ett annat förband som också har en 

luktreducerande effekt är förband som innehåller kol. De inaktiverar de bakterier som 

orsakar lukt i ett sår (Lindholm, 2012). Silver är ett förband som kan användas när bakterier 

har påvisats i sår då silvret har en antibakteriell egenskap. Silver kan därför användas i sår 

som på grund av bakterier avger lukt (Lindholm, 2012; Wilson, 2005). 

2.5 Palliativ vård 

Ordet palliativ beskrivs som att lindra lidandet för patienterna men utan att bota sjukdomen. 

De flesta maligna tumörsår går oftast inte att bota och patienterna får palliativ vård som 

innebär bland annat kontroll av sårsekretion, lukt och smärta. Motsatsen till palliativ vård är 

kurativ vård som betyder att bota (Jakobsson, Andersson & Öhlen, 2009). Synen på 
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förhållandet mellan kurativ och palliativ vård kan se olika ut och ibland ser man på den 

palliativa vården som att den tilltar ju närmare döden patienterna kommer (Jakobsson, 

Andersson & Öhlen, 2009). Strang (2008) förklarar palliativ vård som två olika faser, den 

tidiga palliativa fasen samt den sena palliativa fasen. I den tidiga palliativa fasen är cancern 

inte botbar men målet är att ge vård i syfte att förlänga livstiden samt ge patienterna den 

bästa livskvalitet som är möjlig. Patienterna som befinner sig i en tidig palliativ fas kan leva 

allt från några månader till flera år beroende på cancertyp. Den sena palliativa fasen sker då 

den behandling som syftar till att förlänga livstiden inte längre har effekt. Fokus blir då 

enbart på att ge patienterna den bästa möjliga livskvaliteten. Patienterna som vårdas 

palliativt kan få hemsjukvård och kan därmed bo hemma med sina familjer. I den sena 

palliativa fasen är de vanligt att framförallt äldre personer vårdas på sjukhus (Strang, 2008). 

2.6 Tidigare forskning 

Nedan presenteras erfarenheter av att vara anhörig till någon med maligna tumörsår samt 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med maligna tumörsår. 

2.6.1 Erfarenheter av att vara anhörig till patienter med maligna tumörsår 

Anhöriga uttrycker att synen av maligna tumörsår påminner dem om det avancerade stadiet 

som cancern befinner sig i. Det framkommer att synen av att se såren växa/utvecklas är en 

påfrestning för anhöriga. Anhöriga beskriver även att såren gör cancern synlig och påminner 

dem ständigt om patienternas sjukdom. Anhöriga uttrycker även att den psykiska hälsan 

försämrats för både dem själva och för patienterna på grund av cancerns utveckling (Probst, 

Arber, Trojan & Faithfull, 2012). Såren och dess komplexitet orsakar anhöriga fysisk och 

psykisk stress (Alexander, 2010; Probst et al., 2012; Taylor, 2011). De beskriver att såren har 

en motbjudande effekt som kan leda till matleda, illamående och kväljningar. Detta uttrycker 

anhöriga påverkar deras dagliga liv till det negativa (Alves Dos Santos, Dos Santos Claro Fuly, 

Salvador Caldeira Dos Santos, Dutra Souto, Marques Reis & Freitas de Castro, 2017; Probst 

et al., 2012). Det framkommer från anhöriga att såren avger lukt. De beskriver lukten från 

såren som stark och att alla i patienternas närhet kan identifiera den. Anhöriga uttrycker 

även att de känner lukten så fort de kommer in i samma rum som patienterna vistas i. Den 

distinkta lukten gör anhöriga illamående och på grund av den begränsas deras samt 

patienternas liv (Alexander, 2010; Probst et al., 2012; Taylor, 2011). Anhöriga beskriver att 

lukten framkallar känslor hos dem såsom chock, avsmak och illamående (Alves Dos Santos et 

al., 2017, Probst et al., 2012). Anhöriga uttrycker att lukten är den främsta orsaken till 

försämrad livskvalitet för dem själva och patienterna (Alexander, 2010; 2009). 

De anhöriga som hjälper patienterna med såromläggning finner det problematiskt då såren 

är komplexa samt svårhanterliga (Alexander, 2009; Alves Dos Santos et al., 2017; Probst et 

al., 2012). Fortsättningsvis uttrycker anhöriga en svårighet att hitta bra 

omläggningsprodukter för såren då de inte har någon erfarenhet eller utbildning inom 

sårvård (Probst et al., 2012). De beskriver att de måste vara påhittiga och finna egna 
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lösningar vid omläggning. Anhöriga uttrycker att de alltid försöker göra sitt bästa vid 

omläggning för att upprätthålla ett så meningsfullt liv som möjligt för patienterna 

(Alexander, 2009; Probst et al., 2012). Anhöriga anser att deras liv kretsar kring patienternas 

fysiska och psykiska behov samt kring såren (Alexander, 2010; Probst et al., 2012; Taylor, 

2011; Young, 2017). Detta resulterar i att anhöriga finner livet begränsat och på grund av 

detta isolerar de sig socialt. Social isolering kan innebära exempelvis att anhöriga inte vill ta 

emot besök i sitt eget hem eller undviker att gå till affären. Anhöriga har uppmärksammat att 

social isolering även sker hos patienterna, att patienterna undviker närkontakt och håller sig 

på avstånd. Anhöriga beskriver att den sociala isoleringen försämrar livskvaliteten och ökar 

lidandet (Probst et al., 2012; Young, 2017). Anhöriga uttrycker att rollen som partner har 

ändrats till vårdare och finner det svårt att hantera sårrelaterade symtom som lukt, 

blödningar och riklig sårsekretion (Probst et al., 2012; Taylor, 2011). Anhöriga beskriver att 

såren kan påverka sexlusten negativt för patienterna och dennes partner då partnern befarar 

att orsaka smärta eller obehag för patienterna (Young, 2017). 

2.6.2 Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med maligna 

tumörsår 

Sjuksköterskor beskriver att de kan känna stress över att behandla maligna tumörsår. Detta 

då de uttrycker att det är utmattande och svårt att inte visa några tecken på avsmak inför 

patienterna och anhöriga (Lindahl, Norberg & Söderberg, 2008; Wilkes, Boxer & White, 

2003). Sjuksköterskor beskriver att de kan känna sig granskade av patienterna vid 

omläggning av de maligna tumörsåren (Lindahl et al., 2008). Det framkommer även att en 

del sjuksköterskor har en brist på kunskap när det gäller komplexa sår (Haisfield- Wolfe & 

Rund, 2002; Lindahl et al., 2008; Ousey & Roberts, 2016; Taylor, 2011; Wilkes et al., 2003). 

Enligt Haisfield-Wolfe och Rund (2002) uttrycker sjuksköterskor att det svåraste i 

hanteringen av såren är symtomen samt att hitta lämpliga omläggningsprodukter. Men även 

hur de ska hantera eventuella känslor som kan uppkomma under omläggning. (Lindahl et al., 

2008; Ousey & Roberts, 2016). Enligt sjuksköterskorna leder kostnadsfrågor och det brede 

utbudet av omläggningsprodukterna till ytterligare komplexitet vid omläggning (Wilkes et al., 

2003). Sjuksköterskor betonar vikten av stor kunskap när det kommer till omvårdnaden av 

såren då de anses vara det mest komplexa sår de vårdar (Taylor, 2011). På grund av 

komplexiteten uttrycker sjuksköterskor att de känner en ytterligare stress. Detta då de 

strävar efter att göra gott för patienterna och lindra deras lidande vilket sjuksköterskor finner 

svårt (Lindahl et al., 2008; Ousey & Roberts, 2016). På grund av kunskapsbristen uttrycker 

sjuksköterskor svårigheter i att bevara patienternas värdighet samt värna om deras 

sårbarhet. De uttrycker därför att de känner sig otillräckliga vid omläggning av såren 

(Lindahl et al., 2008). Den bristande symtomhanteringen beskrivs av sjuksköterskorna 

kunna ha en negativ psykisk påverkan på patienterna (Lindahl et al., 2008; Ousey & Roberts, 

2016; Wilkes et al., 2003). Detta resulterar i att sjuksköterskor uttrycker att de känner skuld 

samt en otillräcklighet gentemot patienterna och en rädsla att göra dem besvikna (Alexander, 

2010; Lindahl et al., 2008; Ousey & Roberts, 2016; Wilkes et al., 2003). Sjuksköterskor 

uttrycker därav vikten av att ha en kontinuerlig relation till patienterna och anhöriga. En 
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relation som inger trygghet och att vårda patienterna som en helhet och inte bara såret i sig 

(Alexander, 2010; Wilkes et al., 2003). 

En annan aspekt sjuksköterskor finner problematiskt i hanteringen av såren är lukten 

(Alexander, 2010; Firmino & Alcântara, 2014; Haisfield-Wolfe & Rund, 2002; Schulz & 

Triska, 2002; Wilkes et al., 2003). Den uttrycks av sjuksköterskor vara det svåraste 

symtomet att kontrollera (Firmino & Alcântara, 2014). Lukten beskrivs av sjuksköterskor 

som ruttet fläsk och att den fastnar i deras kläder och att de kan känna lukten flera timmar 

senare (Alexander, 2010; Lindahl et al., 2008; Wilkes et al., 2003). På grund av lukten 

beskriver sjuksköterskor att patienterna isolerar sig i sina hem (Haisfield-Wolfe & Rund, 

2002; Lindahl et al., 2008; Schulz et al., 2002; Wilkes et al., 2003). De uttrycker att 

patienternas självbild förändras samt att deras självförtroende försämras på grund av såren 

(Firmino & Alcântara, 2014; Haisfield-Wolfe & Rund, 2002; Lindahl et al., 2008; Schulz et 

al., 2002; Triska 2002). Sjuksköterskor beskriver att de har en skyldighet att dölja såren samt 

maskera lukten för att återställa patienternas självförtroende och därmed minska den sociala 

isoleringen. I de fall anhöriga och patienter uttryckte att omläggningsprodukterna gav effekt i 

maskeringen av lukten beskriver sjuksköterskorna en lättnad (Wilkes et al., 2003). Ett ökat 

lidande hos patienterna uttrycks av sjuksköterskorna i de fall där lukten inte kunde 

kontrolleras (Firmino & Alcantâra, 2014). 

2.7 Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv 

Tidigare forskning lyfter fram att maligna tumörsår är komplexa och svårhanterliga vilket 

kan leda till att patienterna blir beroende av sjuksköterskors och anhörigas omvårdnad. I och 

med detta kan egenvårdskapaciteten försämras för patienterna då de inte längre är kapabla 

till egenvård (Orem, 1966, 1985). Därför har det teoretiska perspektivet av Dorothea Orem 

valts, där hon beskriver begreppen egenvård och egenvårdskapacitet. 

2.7.1 Egenvård 

Orem beskriver sin teori om egenvård som människans förmåga att ta hand om sig själv och 

anhöriga, vilket är en del i det dagliga livet (Orem, 1966, 1985). Egenvård är ett inlärt 

beteende som styrs av människans kön, ålder, socioekonomi, familjesituation, hälsa, 

levnadsmönster och miljö. Dessa faktorer påverkar människans integritet, funktioner och 

utveckling. Handlingarna kräver kraft, färdighet och kunskap om de egenvårdsbehov 

människan och människans anhöriga har. Egenvård kräver ett medvetet tänkande, ett 

kontinuerligt utförande, att den stämmer överens med de värderingar och kunskaper 

människan har. Kapaciteten till egenvård är i ständig förändring och utveckling genom livet 

och påverkas av ovanstående nämnda faktorer, även tidigare erfarenheter spelar in när 

egenvården skall genomföras (Orem, 1985). För att skydda sin hälsa måste människan leva 

upp till ställda egenvårdskrav genom att tillgodose sina egenvårdsbehov. En människa med 

god egenvårdskapacitet klarar av att utföra detta, själv eller med stöd av anhöriga. När 

kraven blir för stora för människans psykiska- och fysiska kapacitet och egenvårdsbehoven 

inte längre kan tillfredsställas, uppstår en egenvårdsbrist (Orem, 2001). 
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2.7.2 Egenvårdskapacitet 

Människans egenvårdskapacitet kan vid vissa tillfällen i livet svikta och påverka människans 

hälsa och livskvalitet. Då uppstår ett omvårdnadsbehov, på så sätt föddes teorin om 

egenvårdsbrist. När egenvårdskapaciteten blir nedsatt är det sjuksköterskans ansvar att 

hjälpa människan med den egenvård som människan själv inte klarar (Orem, 1985). Målet är 

att människan ska återfå sin förmåga till egenvård genom stöd av sjuksköterskan (Orem, 

2001). Det är betydande att sjuksköterskor har kunskap om egenvård, att människan är 

mottagare för andras handlingar men även att människan själv utför handlingar till andra. 

Sjuksköterskan har därför ett ansvar att på ett realistiskt sätt se vad människan klarar av att 

lära sig, möta egenvårdsbehovet och vara observant för människans mottaglighet (Orem, 

1985). Orem beskriver omvårdnad i former som att göra med patienterna, göra åt 

patienterna, ge direktioner samt instruktioner till patienterna, men även att lära patienterna 

egenvård. När egenvårdskapaciteten är gravt nedsatt och människan inte längre kan handla 

för sin egen räkning äventyras människans integritet. Det är då sjuksköterskans ansvar att 

värna om den (Orem, 1966). 

2.8 Problemformulering 

I tidigare forskning framkommer det att maligna tumörsår är bland de mest komplexa och 

svårhanterliga sår sjuksköterskor vårdar hos patienter i olika vårdsammanhang. 

Sjuksköterskor beskriver en stress kring hanteringen av såren då de identifierat ett behov av 

ytterligare kunskap. Anhöriga som hjälper patienterna med omläggningen beskriver att all 

deras tid spenderas på såren och dess symtom. Detta finner anhöriga problematiskt då de 

lider av den synliga cancern och att lidandet förvärras i takt med sårens utveckling. Detta 

resulterade i att anhörigas liv begränsas, att de distanserar sig socialt och att rollen som 

partner förändras till vårdare. Både sjuksköterskor och anhöriga beskriver även att 

patienterna isolerar sig från sin omgivning. De uttrycker att den främsta orsaken till isolering 

hos patienterna beror på den bristande symtomhanteringen. Det saknas kunskap om hur det 

är att leva med maligna tumörsår från ett patientperspektiv. Det är därför av vikt att belysa 

patienternas erfarenheter för att kunna öka deras delaktighet i omvårdnaden. När en 

människas kapacitet till egenvård sviktar och risk för ohälsa föreligger är det 

sjuksköterskornas ansvar att träda in och stödja patienterna. De ska hjälpa patienten med 

den egenvård de inte längre klarar av. Ett av sjuksköterskornas mål är att hjälpa patienterna 

att återfå sin egenvårdskapacitet och därmed sin autonomi. Det är viktigt att patienternas 

erfarenheter och behov av kunskap uppmärksammas för att som sjuksköterska kunna lindra 

lidandet. Även att se till hur sårrelaterade symtom kan påverka dem fysiskt och psykiskt. På 

så vis kan sjuksköterskor i framtiden förstå vikten av kunskapen kring patienters 

erfarenheter av att leva med maligna tumörsår. 
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3 SYFTE 

Att beskriva patienters erfarenheter av att leva med maligna tumörsår. 

4 METOD 

Examensarbetet har inspirerats av Fribergs (2012) allmänna litteraturöversikt. Detta innebär 

att forskarna skapar en översiktlig kunskap inom ett specifikt område för att kunna uppnå 

studiens syfte (Friberg, 2012). En litteraturöversikt valdes då de gav en övergripande bild om 

valt ämnesområde. Examensarbetet innefattar både kvantitativa samt kvalitativa artiklar. 

Nedan kommer Fribergs (2012) metod beskrivas, hur data har insamlats, hur arbetet har 

genomförts samt hur analysprocessen gått till. Därefter kommer analysen av artiklarnas 

likheter och skillnader i syften samt metod presenteras. Metodavsnittet avslutas med de 

etiska överväganden författarna arbetat utefter. 

4.1 Urval och datainsamling 

För att få ett helikopterperspektiv på ämnet skedde provsökningar enligt Friberg (2012). 

Svensk MeSH kan användas för att hitta termer som ger bred sökträff på databaserna 

(Östlundh, 2012). De termer som användes var “wound” och “patient”. Då sökningen 

resulterade i artiklar som innehöll material om sår utöver maligna tumörsår, skedde 

ytterligare en provsökning på “malignant wound” och “patient”. Enligt Östlundh (2012) kan 

en provsökning genomföras initialt. Den behöver inte vara strukturerad, utan är till för att 

kunna ringa in ett område i det man avser att studera. Författarna ska få en uppfattning om 

vad som kan vara ett problem utifrån befintlig forskning och vad som kan vara av intresse att 

studera (Östlundh, 2012). Beroende på om forskningen består av kvalitativ forskning eller 

kvantitativ forskning bestäms vilken metod som bör användas (Friberg, 2012). 

Datamaterialet som provsökningarna gav innefattade tidigare publicerad empirisk forskning 

samt reviews. Detta är det första steget enligt Friberg (2012). 

Urval och avgränsning är Fribergs (2012) andra steg, detta förenklar sökandet av relevant 

data. Östlundh (2012) tydliggör att när författarna erhållit en övergripande kunskap över 

ämnet kan utformandet av inklusions- och exklusionskriterier ske. Exempelvis kan sökningar 

avgränsas till språk, antal år och ålder på deltagare i studierna. Detta för att finna artiklar 

som kunde svara på examensarbetets syfte (Östlundh, 2012). Studier som inkluderades i 

examensarbetet var artiklar som var peer reviewed, vilket innebar att de granskats 

vetenskapligt. Enligt Polit och Beck (2012) stärker detta trovärdigheten samt minskar risken 

för missvisande resultat. Ett annat inklusionskriterie var att artiklarna skulle publicerats 

mellan 2000 till 2018 och vara skrivna på engelska. Exklusionskriterierna för 

examensarbetet innefattade artiklar som inte svarade på examensarbetets syfte eller som inte 
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speglade patienternas erfarenheter av att leva med maligna tumörsår. De artiklar som var 

reviews eller inte ansågs vara vårdvetenskapliga uteslöts. Även studier som innefattade 

patienter under 18 år exkluderades. Specifik cancer som orsakar maligna tumörsår 

exkluderades. Efter att exklusionskriterier bestämts genomfördes sökningar efter 

datamaterial. Artiklarna söktes fram genom MDH:s biblioteks databaser, därefter valdes 

“databaser efter ämnesområde” och sedan ämnesområde “vård, folkhälsa, fysioterapi”. De tre 

primära databaserna var Cinahl Plus, PubMed samt PsycINFO, då databaserna innefattade 

vårdvetenskapliga artiklar där erfarenheter framkom (Östlund, 2012). Utifrån 

provsökningarna kunde författarna utforma sökord, de primära sökorden blev ‘’malignant’’, 

‘’wound’’, ‘’malodorous’’, ‘’ulcer’’, ‘’patient’’, ‘’feelings’’, ‘’odor’’, ‘’neoplasm’’, ‘’mfw’’, 

‘’wounds’’, ‘’experience’’ och de har kombinerats på olika vis, se bilaga A. Boolesk sökning 

användes enligt Östlund (2012) vilket kopplade ihop sökord genom att skriva AND. Detta 

berättade för databasen att artiklar med både exempelvis patient och sjuksköterska var av 

intresse. Även OR användes, en sökning gjordes då av två ord som var synonymer, vilket 

resulterade i att det framkom artiklar som antingen innehöll det ena ordet eller det andra. 

Rubrikerna från sökträffarna genomlästes, de som väckte intresse och stämde in på 

examensarbetets syfte valdes ut och vidare lästes abstrakt. Om även abstrakt svarade på 

syftet valdes artikeln ut för vidare läsning. Detta innebar att författarna läste hela artikeln, 

artikelns metod, syfte, resultat samt diskussion, om författarna fann artikeln i sin helhet 

relevant valdes den ut för vidare granskning. Författarna genomförde även 

sekundärsökningar genom att referenslistor undersöktes. Forskare och titlar som väckte 

intresse undersöktes vidare, detta för att på ett enkelt sätt finna ytterligare bidrag till 

examensarbetet (Östlund, 2012). Tidsperioden för datainsamlingen var 2018-04-06 till 2018-

04-12, 11 artiklar valdes till examensarbetet varav tre var kvantitativa, två var mixed-method 

och sex var kvalitativa. 

Efter att data insamlats utformades en granskningsmall för kvalitativa respektive kvantitativa 

artiklar som användes som stöd vid granskningen. Granskningsmallen utgick från Fribergs 

(2012) tredje steg i utformningen av en litteraturöversikt där förslag på granskningsfrågor 

framkommer. Den bestod av 14 frågor för kvalitativa artiklar respektive 13 frågor för 

kvalitativa artiklar. Då det inte framgår av Friberg (2012) hur många frågor som bör 

uppfyllas för att artiklarna skall godkännas i granskningen gjorde en egen uppskattning. För 

att examensarbetet skulle hålla en hög standard sattes en hög gräns på maxantalet besvarade 

nej-frågor. Den uppsatta gränsen var fem besvarade nej-frågor. Artiklar som hade fler 

besvarade nej-frågor uteslöts därför då de ansågs vara av för låg kvalitet. (Se 

kvalitetsgranskningen i bilaga B). De artiklar som klarade granskningen kunde därefter 

bearbetas och analyserar, vilket presenteras i följande avsnitt. 

4.2 Genomförande och analys 

Analysen av artiklarna genomfördes enligt Fribergs (2012) tre analyssteg. För att förstå de 

valda artiklarnas helhet lästes dem igenom flertalet gånger av författarna på varsitt håll, detta 

enligt Fribergs (2012) första analyssteg. I steg två skriver Friberg (2012) att likheter och 

olikheter i artiklarnas teoretiska utgångspunkter, syfte, metod samt analys kan identifieras, 
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analyseras och presenteras. Det rekommenderades att några av dessa likheter och olikheter 

väljs ut för analys och presentation då det ansågs som tidskrävande (Friberg, 2012). 

Examensarbetet kommer således att presentera artiklarnas likheter och skillnader gällande 

syfte, metod samt resultat. Efter att artiklarna genomlästs klistrades alla artiklarnas rubriker 

in i ett Word-dokument och fick varsin färg. Artiklarnas syfte klistrades in under respektive 

rubrik och fick samma färg som rubrikerna de tillhörde. Detta för att på ett enkelt sätt få en 

överblick av materialet samt att inte riskera att blanda ihop dem. Därefter översattes texterna 

till svenska då alla artiklar var skrivna på engelska. Samma tillvägagångssätt användes med 

artiklarnas olika metoder. Ett nytt Word-dokument skapades till detta där rubrikerna 

klistrades in i färgkoderna, artiklarnas metoder klistrades in under tillhörande rubrik och 

kunde sedan översättas till svenska. Vidare skapades ett tredje Word-dokument, återigen 

klistrades artiklarnas rubriker in med färgkoder och under respektive rubrik klistrades 

artiklarnas resultat in. Vid översättningarna användes lexikon för de ord som inte förstods. 

När de tre Word-dokumenten skapats kunde analysen påbörjas av likheter och skillnader i 

artiklarnas syfte, metod och resultat. Dokumenten analyserades var för sig, först 

analyserades artiklarnas resultat. Författarna identifierade var för sig likheter och skillnader i 

artiklarnas resultat. Dessa klipptes ut från de färgade texterna och parades ihop. För att 

undvika att blanda ihop vilken text som kom från vilken artikel behöll texterna sin färgkod. 

Sedan jämfördes de fynd författarna identifierat och plockat ut. Under detta steg 

identifierades två olika teman samt subteman till varje tema. Därefter kunde Fribergs (2012) 

tredje analyssteg tillämpas där likheterna samt skillnaderna skrevs ihop till en 

sammanhängande text och refererades till ursprunglig artikel, vilket gjorde att färgkoderna 

togs bort allteftersom. Analysen av artiklarnas syften samt metod genomfördes också enligt 

Fribergs (2012) andra steg i analysprocessen. Likheter och skillnader klipptes individuellt ut i 

syfte och metod, de klistrades sedan in i respektive Word-dokument med ursprunglig färgkod 

kvar. Även här jämfördes de fynd som gjorts i identifieringen av likheter och skillnader. 

Sedan kunde det slutliga steget genomföras där en text utformades av artiklarnas likheter och 

skillnader i syften samt metod och färgkoderna kunde tas bort i takt med att korrekt referens 

lades till. Efter att artiklarnas innehåll sammanfattats utformades en artikelmatris. De valda 

artiklarna matades in i matrisen i bokstavsordning, där rubrik, syfte, metod och resultat 

kortfattat framgår, se bilaga C. 

4.3 Etiska överväganden 

Det är forskarens etiska ansvar att se till att forskningen ska vara moraliskt godtagbar, 

bedömas rättvist och av god kvalitet (CODEX, 2017a; Vetenskapsrådet, 2017). Forskningen 

styrs av lagar och föreskrifter vilket gör att det inte är tillåtet att kopiera, plagiera eller stjäla 

annan vetenskaplig forskning. Detta för att bedriva en förtroendefull forskning för att 

tillgodose allmänhetens behov (CODEX, 2017b). Vetenskapsrådet (2017) belyser även att 

forskare ska arbeta efter att hålla en hög kvalitet på sin studie, vilket sker genom en öppenhet 

och tydlighet i studien. Vetenskapsrådet (2017) tydliggör även vikten av att hålla en god 

ordning i sin forskning, genom arkivering och dokumentation. I följande examensarbete 
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kommer dessa råd följas och arbetet kommer ske på ett strukturerat sätt med öppenhet och 

tydlighet. Öppenhet kommer ske genom tydlig och noggrann referering. 

5 RESULTAT 

Resultatet inleds med likheter och skillnader i artiklarnas syfte, efterföljt av likheter och 

skillnader i artiklarnas metod. Slutligen redovisas likheter och skillnader i artiklarnas resultat 

i form av teman som identifierats. 

5.1 Likheter och skillnader i artiklarnas syfte 

Nedan redovisas artiklarnas olika syften. En tabell presenterar artiklarnas syften för att 

kunna ge en överblick och slutligen sker en jämförelse i löpande text. 

Tabell 1: Artiklarnas syften. 

Syfte Kvalitativa artiklar Kvantitativa artiklar 
Mixed-method 

artiklar 

Att undersöka patienters 
erfarenheter att leva med 
maligna tumörsår. 

Probst, Arber & 
Faithfull, 2013b 

Grocott & Cowley, 
2001 

Lund-Nielsen,  
Müller & Adamsen, 
2005b 
 

Att beskriva hur maligna 
tumörsår påverkar 
patienter. 

  Lo, Hayter, Hu,  
Tai, Hsu & Li, 2012 

Att belysa innebörden av att 
leva med illaluktande och 
vätskande maligna 
tumörsår. 

Lindahl, Norberg & 
Söderberg, 2007 

  

Att undersöka patienters 
erfarenheter av att leva med 
maligna tumörsår. 

Lo, Hu, Hayter, 
Chang, Hsu & Wu, 
2008 

Grocott, 2000  

Piggin, & Jones, 2017 Maida, Ennis, 
Kuziemsky & 
Trozzolo, 2009 

Att undersöka hur patienter 
hanterar sina sår i hemmet. 

Probst, Arber & 
Faithfull, 2013a 

  

Att undersöka hur maligna 
tumörsår påverkar kvinnors 
sexualitet, femininitet samt 
det dagliga livet. 

Lund-Nielsen, Müller 
& Adamsen, 2005a 
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Tre av elva artiklar hade som syfte att undersöka patienters erfarenheter att leva med 

maligna tumörsår (Grocott & Cowley, 2001; Lund-Nielsen, Müller & Adamsen, 2005b; 

Probst, Arber & Faithfull, 2013b). En av dem var av kvantitativ art (Grocott & Cowley, 2001), 

en var av kvalitativ art (Probst et al., 2013b) och den tredje var mixed method (Lund-Nielsen 

et al., 2005b). Lo, Hayter, Hu, Tai, Hsu och Li (2012) var också mixed method och hade till 

syfte att beskriva hur maligna tumörsår påverkar patienter. En annan artikel hade som syfte 

att belysa innebörden av att leva med illaluktande och vätskande maligna tumörsår, vilken 

var av kvalitativ art (Lindahl, Norberg & Söderberg, 2007). Fyra artiklar hade till syfte att 

undersöka patienters erfarenheter av att leva med maligna tumörsår (Grocott, 2000; Lo, Hu, 

Hayter, Chang, Hsu & Wu, 2008; Maida, Ennis, Kuziemsky & Trozzolo, 2009; Piggin, & 

Jones, 2017). Två av dem använde sig av kvantitativ metod (Grocott, 2000; Maida et al., 

2009) och de andra två var av kvalitativ art (Lo et al., 2008; Piggin & Jones, 2017). En artikel 

hade som syfte att undersöka hur patienter hanterar sina sår i hemmet. Denna artikel hade 

en kvalitativ ansats (Probst, Arber & Faithfull, 2013a). En artikel som också hade kvalitativ 

ansats hade som syfte att undersöka hur maligna tumörsår påverkar kvinnors sexualitet, 

femininitet samt det dagliga livet (Lund-Nielsen, Müller & Adamsen, 2005a). 

5.2 Likheter och skillnader i artiklarnas metod 

Två studier genomfördes på två olika sjukhus i Danmark. Den ena var av kvalitativ art (Lund-

Nielsen et al., 2005a) och den andra var mixed method (Lund-Nielsen et al., 2005b). Båda 

använde sig av halvstrukturerade intervjuer i datainsamlingen vilka spelades in och 

transkriberades ordagrant. Vid analysen identifierades teman som framkom, datan kunde 

sedan kategoriseras in under tillhörande tema (Lund-Nielsen et al., 2005a, 2005b). Lund-

Nielsen et al. (2005b) genomförde sin kvantitativa studie genom att utföra en 

interventionsstudie. Där de dokumenterade deltagarnas sår, bland annat sårens utseende, 

egenskaper och storlek. Datan insamlades med fotografier av såren och genom att skriva ned 

information kring symtom, omläggningsprodukter samt omläggningsfrekvens. Skillnaden 

mellan deltagarna i studierna var att den ena endast inkluderade kvinnor (Lund-Nielsen et 

al., 2005a) och den andra inkluderade båda könen (Lund-Nielsen et al., 2005b). Dock deltog 

endast kvinnor i den ena studien ändå (Lund-Nielsen et al., 2005b).  

Två andra artiklar, som även dem endast hade kvinnor som deltog, genomfördes i Schweiz. 

Även de använde sig av halvstrukturerade intervjuer, vilka spelades in och transkriberades 

ordagrant. Sedan analyserades innehållet enligt Heideggers hermeneutiska version av 

fenomenologi. Fenomen som svarade på studiens syfte lyftes ut samt jämfördes med de 

fenomen som framkommit i artikelns bakgrund (Probst et al., 2013a, 2013b). En annan 

artikel som enbart hade kvinnor i sin studie var Piggin och Jones (2007). Där kunde en likhet 

även urskiljas mellan Probst et al. (2013a, 2013b) och Piggin och Jones (2007) då även de 

analyserat data utefter Heidegger. Dock var intervjuerna ostrukturerade och ägde rum i 

Storbritannien (Piggin & Jones, 2007). Lindahl et al. (2007) använde sig av en analys metod 

som var inspirerad av den franske filosofen Paul Ricoeurs version av fenomenologisk 

hermeneutik. Data insamlades genom intervju där breda öppna frågor ställdes. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades. Under transkriberingen framkom teman och utifrån dessa 
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utformades även subteman. Till skillnad från ovanstående artiklar deltog både kvinnor och 

män i studien. Den genomfördes i Sverige (Lindahl et al., 2007). Lo et al. (2008) genomförde 

sin analys av data enligt Charmaz tematiska analysmetod med inspiration från Strauss och 

Corbin. Datan samlades in genom ostrukturerade intervjuer vilket var en likhet med Piggin 

och Jones (2007). Dock genomfördes en pilotstudie för att testa frågorna, vilket gav ett lyckat 

utslag. Därför valde Lo et al. (2008) att använda svaren de fick på pilotstudien i resultatet. I 

analysen identifierades teman, datan kunde på så vid kategoriseras in under tillhörande 

tema. Studien genomfördes i Taiwan (Lo et al., 2008). 

En annan artikel som ägde rum i Taiwan var mixed method. Data insamlades genom både 

enkätfrågor samt intervjuer och deltagarna bestod av både män och kvinnor. Den 

kvantitativa delen innehöll frågor om patienternas livskvalitet och besvarades med hjälp av 

en skala. Skalan bestod av siffror 1-10 där 1 var lägst och 10 högst. Frågeformulären innehöll 

även frågor om ålder, kön, religion, utbildning, civilstatus, primär cancer, behandling och 

sår. Enkäterna kompletterades med bilder på såren som togs före och under studien. När 

studien avslutats analyserades all kvantitativ data i datorprogrammet SPSS. Det framgår 

dock inte hur den kvalitativa datan analyserats (Lo et al., 2012). 

Artikeln av Maida et al. (2009) var av kvantitativ art och genomfördes i Kanada. Data 

samlades in genom att överläkare, onkologer, kirurger samt terapeuter undersökte 

cancerpatienter under 24 månader där status på patienterna och deras sår uppmättes. Data 

matades in på en anpassad och anonym Microsoft Access-databas av forskarna. Chi-square 

test gjordes för att kontrollera efter statistiska skillnader i symtom relaterat till typ av cancer. 

Sedan sammanställdes antalet sår som hade ett eller flera symtom men även var såren var 

lokaliserade. Statistik över förekomsten av maligna tumörsår relaterat till ålder, kön och typ 

av cancer fördes. Statistiken ställdes upp i tabeller som sedan presenterades i artikeln. Ett t-

test utfördes för att mäta om statistiska skillnader förekom. Även ett chi-två-test utfördes 

med sannolikhetsfördelning för kategoriska variabler, kön och ras. (Maida, 2009). De två 

sista kvantitativa artiklarna genomförde en fallstudie vilka ägde rum i Storbritannien. Initialt 

skedde kliniska studier av deltagarnas sår, symtomen matades in i ett system som hette 

Teler. En ny omläggningsordination utformades och förväntningar på de nya 

omläggningsprodukternas hantering av symtom skrevs ned. All data om patienterna skrevs 

ned tillsammans med tillhörande omläggningsprodukter samt beskrivning av hur den nya 

omläggningen skulle utföras. Slutligen utvärderades omläggningarna för varje individ för att 

kunna jämföra resultatet med förväntningarna på omläggningsprodukternas 

symtomhantering (Grocott 2000; Grocott och Cowley, 2001). 

5.3 Likheter och skillnader i artiklarnas resultat 

Nedan presenteras likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Detta genom de sex teman 

som framkommit i analysprocessen. Dessa är när kroppen förändras, att vara kvinna och 

drabbas av tumörsår, patienters anpassning av vardagen, att känna sig begränsad, 

behovet av stöd från omgivningen och slutligen betydelsen av adekvat omläggning. 
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5.3.1 När kroppen förändras   

Patienterna uttryckte en känsla av maktlöshet över de förändringar i kroppen som såren 

orsakat och att det inte gick att påverka. Patienterna uttryckte även ett försämrat 

självförtroende och detta gjorde sjukdomen svårare att hantera. Självförtroendet försämrades 

på grund av de synliga omläggningarna (Lindahl et al., 2007). I en annan artikel 

framkommer det från patienterna att utmaningen med sjukdomen var när cancern blev 

synlig. De trodde att cancern såg likadan ut inuti kroppen som den gjorde utanpå (Piggin & 

Jones, 2007). I en artikel från Maida et al. (2009) framkommer det att 47,8% av patienterna 

som hade sår på halsen eller i ansiktet tyckte att det värsta var hur det påverkade utseendet. 

Vidare framkommer det att sårens symtom resulterade i att synen på den egna kroppen 

förändrades. Patienterna beskrev att de kände att deras kroppar svek dem och att de 

förlorade kontrollen över sina egna kroppar (Lund-Nielsen et al., 2005b; Probst et al., 2013a, 

2013b). De uttryckte att de alltid strävade efter att känna sig normala men att de ofta kände 

sig annorlunda på grund av såret och omläggningen. Dock framkom det att åldern hade 

betydelse i hur stor inverkan såren hade på patienterna. Äldre patienter över 70 år ansåg att 

såren inte påverkade deras syn på sig själv och att det inte påverkade dem psykiskt. De 

uttryckte att det hade varit värre att få maligna tumörsår vid 40-50 årsåldern (Lund-Nielsen 

et al., 2005a). På grund av sårets utveckling beskrev patienterna att deras självbild 

försämrades i och med den kroppsliga förändringen (Piggin & Jones, 2007; Probst et al., 

2013a, 2013b). I artikeln av Piggin och Jones (2007) uttryckte patienterna att synen på deras 

existens hade förändrats, att såren påverkat deras identitet och hur de såg på sina kroppar.  

Patienterna uttryckte en avsaknad av intimitet från sin partner (Lund-Nielsen et al., 2005a; 

Piggin & Jones, 2007; Probst et al., 2013b). Dock framkom det även att patienternas syn och 

önskan om fysisk kontakt och närhet förändrats på grund av såren. De ansåg att stor tid gick 

åt att oroa sig hurvida deras partner fann dem attraktiva eller inte, om de vågade röra dem 

samt om partnern accepterade hur deras kroppar förändrats på grund av såren (Piggin & 

Jones, 2007; Probst et al., 2013b). Patienterna trodde i flera fall att det var värre för partnern 

att se dem med ett sådana hemska sår (Piggin & Jones, 2007). Andra patienter trodde att det 

berodde på att deras partner var rädda för att skada dem. De uttryckte att deras partner hade 

slutat att röra vid dem och att detta påverkade deras relation (Probst et al., 2013b). I en 

annan artikel trodde patienterna att avsaknaden av intimitet kunde bero på lukten. Lukten 

gjorde att patienternas sexlust försvann och de flesta av patienterna uteslöt sex helt (Lund-

Nielsen et al., 2005a). Patienterna uttryckte att detta påverkade det psykiska välbefinnandet 

och orsakade dem ytterligare lidande samt minskad livskvalitet (Probst et al., 2013b). 

5.3.2 Att vara kvinna och drabbas av tumörsår 

De kvinnliga patienterna associerade sin kvinnlighet och identitet genom sitt utseende. De 

ansåg att det var viktigt för dem att se kvinnliga ut, ha snygga kläder samt att ses som 

kvinnliga av andra (Lund-Nielsen et al., 2005a; Lindahl et al., 2007; Maida et al., 2009). 

Patienterna beskrev att den sexuella och kvinnliga identiteten hade förändrats i och med 

sårens utveckling. De kvinnor med tumörsår på brösten beskrev att såren ’’ätit upp’’ brösten. 

Men även att de kände lukten konstant då såren var precis under deras näsor vilket 
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resulterade i en ständig påminnelse om deras sår (Probst et al., 2013b). Andra patienter 

uttryckte att det var svårt att bära bh och snygga kläder på grund av 

omläggningsprodukterna. De beskrev dem som stora, fula och obekväma och att de skämdes 

över omläggningarna (Lund-Nielsen et al., 2005a, 2005b; Lindahl et al., 2007; Maida et al., 

2009). Omläggningsprodukterna var en av orsakerna till att patienterna inte kände att de 

kunde bära de plagg de ville (Lund-Nielsen et al., 2005b; Lund-Nielsen et al., 2005a). För att 

dölja omläggningarna bar patienterna stora och lösa kläder, men även för att dölja det 

faktum att de endast hade ett bröst kvar (Probst et al., 2013a, 2013b). En annan aspekt som 

påverkade valet av kläder var rädslan över läckage. Detta gjorde att patienterna mestadelen 

bar svarta kläder för att sårsekretionen inte skulle synas (Lund-Nielsen et al., 2005a). Såren 

beskrevs av patienterna vara en bidragande orsak till en negativ påverkan på deras självbild, 

sexlust, attraktivitet och kvinnlighet. Patienterna ansåg att detta försämrade deras 

självkänsla och psykiska hälsa (Lo et al., 2008; Lund-Nielsen et al., 2005a, 2005b). Andra 

patienter ansåg att de begränsningar såren gav gjorde att de inte såg sig själva som feminina 

eller attraktiva (Piggin & Jones, 2007; Probst et al., 2013b). I en artikel av Probst et al. 

(2013b) framkom det att patienterna som var sexuellt aktiva trodde att sin sexpartner inte 

skulle acceptera såren och därför finna dem mindre attraktiva. Det resulterade i att 

patienterna kände en rädsla över att ha en sexuell partner (Probst et al., 2013b). En aspekt 

som framkom från patienterna som hade barn var att rollen som mamma tycktes förändrats. 

De beskrev att såren gjorde att de kände sig begränsade i moderskapet. En kvinna berättade 

att hon till exempel inte kunde simma med sina barn och därför kände sig som en sämre 

mamma (Piggin & Jones, 2007). 

5.3.3 Patienters anpassning av vardagen 

Att få ett malignt tumörsår uttryckte patienterna orsakade känslor som sorg, oro, chock, 

ångest, skam och rädsla. Det beskrevs av patienterna vara utmattande, traumatisk och 

chockerande att leva med sår (Lindahl et al., 2007; Lund-Nielsen et al., 2005a; Lo et al., 

2008; Maida et al., 2009; Piggin & Jones, 2007; Probst et al., 2013a, 2013b). Andra patienter 

uttryckte att såren gjorde det svårt att uppnå acceptans. Detta då såren var en ständig 

påminnelse om en allvarlig sjukdom eller död (Piggin & Jones, 2007; Probst et al., 2013a, 

2013b). Såren påverkade patienternas dagliga liv samt livskvalitet negativt då flera patienter 

ständigt klandrade sig själva (Grocott & Cowley, 2001; Lund-Nielsen et al., 2005a 2005b; Lo 

et al., 2008; Maida et al., 2009; Piggin & Jones, 2007; Probst et al., 2013a, 2013b). 

Patienterna försökte, trots såren, leva ett så normalt liv som möjligt och att känslan av hopp 

var viktigt för dem för att kunna förbättra sin livskvalitet (Piggin & Jones, 2007; Probst et al., 

2013a). En del Patienter beskrev dock att de var tvungna att ändra om sina liv helt, att de 

hade en känsla av att vara instängd i någon annans kropp, att de levde någon annans liv och 

inte längre sitt eget. De beskrev även att på grund av såren förlorade de sin autonomi samt att 

patienterna var tvungna att anpassa sitt liv efter såren (Grocott, 2000; Lindahl et al., 2007; 

Probst et al., 2013b). Andra patienter uttryckte en förlorad kontroll över det egna livet och att 

livet inte blev som man tidigare hoppats och trott (Lund-Nielsen et al., 2005a; Piggin & 

Jones, 2007; Probst, Arber & Faithfull, 2013b). Dock försökte en del patienterna till en 

början att hantera symtomen från såren själva (Lund-Nielsen et al., 2005b: Probst et al., 
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2013a, 2013b). I och med sårens utveckling beskrev patienterna att det blev svårare och 

svårare att hantera såren och symtomen de avger (Probst et al., 2013a). Det framkom att 

10,4% av patienterna med maligna tumörsår assosierade sina sår med en obehaglig lukt 

(Maida et al., 2009). Lukten som beskrevs av patienterna var ruttet kött, fisk, mögel och 

förruttnelse (Lund-Nielsen et al., 2005b; Maida et al., 2009; Probst et al., 2013b). I en artikel 

beskrev patienterna att lukten bidrog till en känsla av att leva i en kropp som ruttnade och de 

försökte förstå orsaken till varför såren luktade (Piggin & Jones, 2007). Andra patienter 

beskrev den som stötande och de var rädda för att lukten skulle vara för stark att hantera för 

människor i deras närhet (Lund-Nielsen et al., 2005b; Probst et al., 2013a, 2013b).  

En del patienter uttryckte en ekonomisk förändring då omläggningsprodukterna, resorna till 

och från sjukhusen samt läkemedel är kostsamma (Grocott & Cowley, 2001; Lindahl et al., 

2007; Probst et al., 2013a). En ekonomisk förändring uppgav patienterna bero på frekventa 

omläggningar då mycket förbandsmaterial krävdes för att undvika läckage (Probst et al., 

2013a). En annan ekonomisk aspekt var att patienterna var sjukskrivna och det var en 

bidragande orsak till att ekonomin påverkades. Patienterna beskrev även att de fick anpassa 

sina liv efter sina nya förutsättningar. De beskrev att även anhöriga var tvugna att anpassa 

sina liv efter patienterna då de hela tiden behövde skjutsa dem till och från sjukhusen, hjälpa 

till med omläggning och hushållssysslor (Lindahl et al., 2007). Detta ansåg patienterna ledde 

till stress och en försämrad livskvalitet och resulterade i att patienterna gradvis isolerade sig i 

sina hem. (Grocott & Cowley, 2001; Lindahl et al., 2007; Lund-Nielsen et al., 2005a; Lo et al., 

2008; Maida et al., 2009; Piggin & Jones, 2007; Probst et al., 2013a). 

5.3.4 Att känna sig begränsad 

Det framkom att symtomen såren avgav resulterade i att patienterna uttryckte en 

begränsning i det dagliga livet (Lund-Nielsen et al., 2005b; Probst et al., 2013a, 2013b). I två 

artiklar beskrevs symtomen som ett problem som påverkade patienterna fysisk, psykisk och 

socialt (Lindahl et al., 2007; Lo et al., 2008). Andra patienter ansåg att symtomen var 

oförutsägbara och komplexa och de beskrev omläggningen av såren som problematisk 

(Probst et al., 2013b). Den främsta orsaken till den sociala isoleringen uppgav patienterna 

berodde på stigmatisering, diskriminering samt avsky bland andra när deras omläggningar 

läckte eller luktade (Grocott, 2000; Lindahl et al., 2007; Lo et al., 2012; Lo et al., 2008; 

Piggin & Jones, 2007). Vilket även framkom i en annan artikel att patienterna ofta valde ofta 

att stanna hemma istället för att exempelvis gå på en fest, då de oroade sig över att andra 

skulle känna lukten eller se sårsekretionen (Lindahl et al., 2007). Det framkom att detta hade 

en negativ påverkan på deras psykiska hälsa samt livskvalitet (Probst et al., 2013a). Det 

uttrycktes även en rädsla från patienterna att anhöriga skulle såra eller särbehandla dem på 

grund av såren (Lindahl et al., 2007). Det framkom att på grund av oron utvecklade 

patienterna olika strategier för att dölja lukten och behandla sårsekretionen. Ett 

tillvägagångssätt som beskrevs av en del patienter var att tvätta såret ett flertal gånger under 

dagen. Detta beskrevs lindra symtomen en kortare stund då sårsekretion kunde produceras 

när som helst på dygnet och läckage kunde ske på bara någon timme (Probst et al., 2013a, 

2013b). En annan patient beskrev att hon hur borstade sitt sår med en tandborste för att 

härda såret och genom denna handling trodde hon sig kunna bota såret på egen hand (Lo et 
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al., 2008). De kvinnliga patienterna som hade maligna tumörsår på brösten beskrev att de 

försökte dölja lukten genom att linda in brösten i olika material, exempelvis handdukar eller 

kökspapper (Piggin & Jones, 2007). Fyra artiklar beskrev att symtomen ansågs vara 

okontrollerbara och att de var tvungna att planera in i minsta detalj innan de kunde lämna 

hemmet (Lund-Nielsen et al., 2005a, 2005b; Piggin & Jones, 2007; Probst et al., 2013b). Det 

framkom att patienterna fann det problematiskt att lämna hemmet då de var tvungna att 

packa ned tillräckligt med omläggningsprodukter, rena kläder samt att ständigt ha nära till 

en toalett där de kunde lägga om såren och byta kläder om omläggningen skulle läcka. Detta 

resulterade i att patienterna hellre höll sig hemma, vilket ledde till en social isolering 

(Grocott & Cowley, 2001; Piggin & Jones, 2007; Probst et al., 2013b). De framkom att den 

sociala isoleringen i vissa fall inte var ett medvetet val från patienterna utan var en 

konsekvens av den tidskrävande hanteringen av de komplexa såren. Frekventa omläggningar, 

osäkerheten kring omläggningarna samt tvätt av kläder gjorde att tiden inte räckte till andra 

aktiviteter (Lindahl et al., 2007; Lo et al., 2008; Lund-Nielsen et al., 2005b; Probst et al., 

2013b). Enligt Lindahl et al., (2007) uttryckte patienterna även en minskad ork att gå utanför 

huset då sjukdomen i sig var så ansträngande och energikrävande. 

5.3.5 Behovet av stöd från omgivningen 

Patienterna i två av artiklarna uttryckte en önskan att höra hemma någonstans samt att de 

inte kände sig hela och att de saknade gemenskap med sina anhöriga (Lindahl et al., 2007; 

Piggin & Jones, 2007). I en annan artikel uttryckte patienterna att även de hade likande 

erfarenheter och var rädda för att bli bortglömda av sina anhöriga vilket plågade dem. En 

rädsla fanns över att anhöriga skulle särbehandla eller tycka synd om dem (Lo et al., 2008). 

Det framkom i tre av artiklarna att patienter hade en förändrad relation med anhöriga på 

grund av symtomen såren gav (Lindahl et al., 2007; Piggin & Jones, 2007; Probst et al., 

2013b). Vilket styrktes av en annan artikel där patienterna beskrev att deras anhöriga inte 

längre ringde eller hälsade på dem, att de inte fanns där som mentalt stöd för patienterna 

längre (Lindahl et al., 2007). I en annan artikel uttryckte patienterna ett behov av socialt stöd 

för att bearbeta sjukdomen samt uppkomsten av maligna tumörsår (Piggin & Jones, 2007). 

Tre artiklar styrkte detta och beskrev att när patienter fick möjlighet att prata om sina sår 

med andra och på så sätt normalisera känslan av att ha ett sår påverkades deras livskvalitet 

samt välbefinnande positivt (Lund-Nielsen et al., 2005a, 2005b; Piggin & Jones, 2007). 

Det framkom i en artikel att sjuksköterskor var en annan bidragande orsak till minskad 

livskvalitet hos patienterna (Lindahl et al., 2007). I en annan artikel uttryckte patienter att de 

kände att sjuksköterskor inte tog dem på allvar eller inte brydde sig om vad de sade. Detta 

resulterade i att patienterna kände sig kränkta samt började tvivla på sina egna tankar och 

känslor. Patienterna beskrev även att de kände att deras liv var i sjuksköterskornas händer 

och när de inte lyssnade på dem eller bekräftar dem som individer kände patienterna sig 

svikna. Fortsättningsvis framkom det att ärlighet från sjuksköterskor var betydelsefull för 

dem, om de frågade om såren luktade och sjuksköterskor svarade nej fastän patienterna hela 

tiden kände den, bidrog det till ett minskat förtroende till sjuksköterskor. Patienterna 

betonade därav vikten av en konsekvent relation till vårdaren för att skapa en trygg, ärlig och 

tillitsfull vård, då de kände att det var lättare att släppa kontrollen. Patienterna uppskattade 
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när sjuksköterskor tog sig tid vid omvårdnad och även visade att de var tillgängliga att föra en 

konversation med dem, att de såg hela patienten och inte bara såret (Lindahl et al., 2007). 

Vilket även framkom i en annan artikel att en konsekvent relation till sjuksköterskor hade en 

positiv effekt i bearbetningen av sjukdomen för patienterna (Piggin & Jones, 2007).  

5.3.6 Betydelsen av adekvat omläggning 

I två av artiklarna tydliggjordes det att komplexitet samt bristen på information angående 

symtomhantering och omläggning av såren var något som hade negativ påverkan på 

patienterna, då deras fysiska- och psykiska behov inte tillfredsställdes (Grocott & Cowley, 

2001; Lo et al., 2008). I en annan artikel beskrev patienterna omläggningen som 

problematisk vilket resulterade i en känsla av misslyckande. Patienterna uttryckte brister hos 

omläggningsprodukterna vilket ledde till svårigheter att dölja lukten (Probst et al., 2013a). 

Vilket styrktes i tre andra artiklar där patienter uttryckte en oro och osäkerhet kring 

appliceringen av omläggningsprodukterna, om de gjort rätt, hur länge omläggningen kunde 

hålla innan läckage skulle ske samt om materialet kunde lossna (Lund-Nielsen et al., 2005b; 

Probst et al., 2013a, 2013b). I en interventionsstudie gjord av Lund-Nielsen et al. (2005b) 

framgår kopplingen mellan frekventa omläggningar och livskvaliteten. I tabell 1 presenteras 

deltagarnas omläggningsfrekvens före och efter att de deltagit i studien. 

Tabell 2. Omläggningsfrekvens före och efter interventionsstudien 

Omläggningsfrekvens 
Före 

interventionsstudien 

Efter 

interventionsstudien 

Tre gånger per dag Två deltagare  

Två gånger per dag Fyra deltagare  

En gång per dag Fyra deltagare En deltagare 

Varannan dag Två deltagare En deltagare 

Tre gånger i veckan  Fem deltagare 

Två gånger i veckan  Tre deltagare 

En gång i veckan  Två deltagare 

 

Patienterna i tre av artiklarna beskrev att när de fick adekvata omläggningsprodukter av 

sjuksköterskor var sårsekretionen och lukten lättare att hantera. Detta resulterade i en ökad 

längtan efter fysisk och social kontakt (Lund-Nielsen et al., 2005a, 2005b; Probst et al., 

2013a). I en artikel där patienterna hade fått en adekvat omläggning framkom det att lukten 

reducerades vilket ledde till att patienterna inte längre oroade sig för att andra skulle kunna 

identifiera lukten, därav uttryckte patienterna att deras relationer förbättrades (Lund-

Nielsen et al., 2005a). I fem av artiklarna styrktes påståendet av att en adekvat omläggning 

ledde till att omläggningsfrekvensen reducerades vilket resulterade i att patienterna kände en 

ökad frihet och autonomi (Grocott, 2000; Lo et al., 2008; Lund-Nielsen et al., 2005a, 2005b; 
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Probst et al., 2013a). Fyra andra artiklar bekräftade att detta i sin tur gjorde att den ständiga 

påminnelsen av den allvarliga sjukdomen inte var lika påtaglig (Grocott, 2000; Lo et al., 

2008; Lund-Nielsen et al., 2005a, 2005b). Därmed ökade livskvaliteten då de inte längre 

kände sig låsta till sina hem (Grocott, 2000; Lo et al., 2008; Lund-Nielsen et al., 2005a, 

2005b; Probst et al., 2013a). I en artikel uttryckte patienter att i de fall där 

omläggningsprodukterna var bekväma och hade bättre symtomlindring ökad livskvaliteten 

(Lund-Nielsen et al., 2005a). En ökad förståelse samt kunskap kring såren uttrycktes ha en 

positiv påverkan på patienternas livskvalitet. Det resulterade i att patienterna kände en ökad 

självständighet och lust till social kontakt. Patienterna beskrev att de kände sig gladare, friare 

och hade mindre ångest i och med den förbättrade och ytterligare kunskapen kring 

såromläggningen (Grocott & Cowley, 2001; Lund-Nielsen et al., 2005a). 

6 DISKUSSION 

Under diskussionsavsnittet förs diskussioner kring examensarbetets metod, resultat och etik. 

Avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen kommer en diskussion föras kring examensarbetets kvalitet. 

Diskussionen innefattar valet av metod, hur data insamlats samt analyserats. Diskussionen 

avslutas med en förklaring och diskussion kring begreppen överförbarhet, giltighet och 

trovärdighet. 

För att skapa en översikt inom ämnet maligna tumörsår valdes en allmän litteraturöversikt 

inspirerad av Friberg (2012). Metoden anses vara lämplig vid analys av både kvantitativt 

samt kvalitativt datamaterial. En annan metod som hade kunnat användas hade varit en 

systematisk litteraturstudie som enbart består av kvalitativ forskning. Vid sökningen av datan 

upptäcktes det att området hade en begränsad forskning, många artiklar var 

litteraturöversikter. Då den existerande forskningen var begränsad valdes kvalitativa samt 

kvantitativa artiklar. Hade en systematisk litteraturstudie använts som metod hade 

examensarbetet således haft för lite material då de tre kvantitativa artiklarna hade fallit bort. 

En intervjustudie hade varit att föredra men då en intervjustudie är tidsomfattande hade det 

inte varit genomförbart då resurserna var begränsade. Därför valdes Fribergs (2012) 

litteraturöversikt. Enligt Polit och Beck (2012) anses det vara en styrka att kunna använda sig 

av både kvantitativt och kvalitativt datamaterial. Detta för att få en större överblick samt 

kunna genomföra en evidensbaserad forskning som bidrar till sjuksköterskeprofessionen 

(Polit & Beck, 2012). 
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Initialt var inklusionskriteriet på artiklarnas ålder tio år, material som publicerats mellan år 

2008-2018 var menat att ingå i examensarbetet. De artiklar som hittades genom databaserna 

höll tioårsperioden, dock var de för få och en sekundärsökning genomfördes. I 

sekundärsökningen kontrollerades referenslistorna på artiklarna med litteraturöversikter för 

att se om empiriska artiklar använts i studien. Östlundh (2012) skriver att utan 

sekundärsökningar riskerar forskarna att gå miste om relevant litteratur, sekundärsökningar 

kan således stärka examensarbetets kvalitet. Abstracts lästes i de fall där titlarna ansågs som 

intressanta, majoriteten av artiklarna var litteraturöversikter och kunde därför inte 

användas. Materialet som hittades var dock äldre än tio år, trots det ansågs materialet vara 

relevant för examensarbetet. Detta resulterade i en utökad tidsram för artiklarnas 

publikationsdatum. Den ändrade tidsperioden blev således artiklar publicerade mellan 2000-

2018. Att artiklarna inte ligger inom den initiala tidsavgränsningen som avsattes kan ses som 

en svaghet. En jämförelse mellan de nyare artiklarna och de äldre artiklarna genomfördes 

gällande likheter och skillnader i resultat och författarna kunde inte se någon skillnad. Därför 

valdes de artiklar som frångick det primära inklusionskriteriet. Ett annat inklusionskriterie 

var att artiklarna skulle vara peer reviewed. Östlundh (2012) förklarar att alla sökningar som 

genomförs med rutan peer reviewed ikryssad endast ger sökträffar på vetenskapligt 

granskade artiklar, innehållet i alla vetenskapliga tidsskrifter behöver inte vara av 

vetenskaplig art. De flesta vetenskapliga artiklarna skrivs på engelska och att välja svenska 

som språk är inte fördelaktigt då det är ett litet språk och därför ger få träffar (Östlundh, 

2012). Därför valdes engelska som inklusionskriterie för examensarbetet. Då 

examensarbetets syfte var patienters erfarenheter av att leva med maligna tumörsår gjordes 

provsökningar först, sökningen innehöll “malignant wound” och “patient”. Detta kan 

genomföras för att lära känna databasen och få en uppfattning för hur sökningar kan gå till 

(Östlundh, 2012). Artiklarna som uppkom på sökningen använde sig av olika nyckelord som 

var av intresse och användes som inspiration inför framtida sökningar. Sökningen gav många 

träffar och var därför tvungen att avgränsas ytterligare. Sökningar gjordes på tre olika 

databaser vilka var Cinahl Plus, PsycINFO och PubMed. Enligt Polit och Beck (2012) anses 

Cinahl Plus vara den största och mest relevanta databasen för sjuksköterskeprofessionen då 

den erhåller mestadels vårdvetenskapligt material. PubMed är också en stor databas men en 

nackdel kan vara att databasen innehåller mycket medicinskt material, precis som PsycINFO 

som dock är en mindre databas. Det kan försvåra identifieringen av vårdvetenskapligt 

material då medicinska artiklar finns tillgängliga (Polit & Beck, 2012). Majoriteten av 

artiklarna till examensarbetet hittades på Cinahl Plus, dock återkom alla på både PubMed 

och PsycINFO. Detta kan styrka examenarbetets val av sökord och i sin tur examenarbetet i 

helhet, då risken minskar att gå miste om relevant forskning. 

Efter insamlingen av datamaterial genomfördes en granskning av samtliga artiklar, detta för 

att se om de höll hög kvalitet. Granskningsmallen gjordes enligt Fribergs (2012) 

granskningsfrågor, under granskningen var fyra artiklar tvungna att exkluderas då de inte var 

av tillräckligt hög kvalitet. Frågorna upplevdes till en början svårtolkade vilket resulterade i 

att en del frågor felbesvarades. Under analysprocessen klarnade frågorna och 

granskningsprocessen kunde göras om. Till exempel misstolkades fråga tre i 

granskningsmallen vilket resulterade i att samtliga artiklar initialt fick svaret nej, efter att 

författarna förstått frågan fick sju artiklar svaret ja. Fler artiklar hade varit fördelaktigt för 
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examensarbetet men då forskningen var begränsad kunde det inte genomföras, 

datamaterialet som insamlats ansågs ändå som tillräcklig. I fem artiklar var det endast 

kvinnor som deltog i studierna och kvinnliga aspekter framkom. Dock framkom även andra 

intressanta fynd som svarade på examensarbetes syfte och därför valdes dessa artiklar. 

6.1.1 Överförbarhet, giltighet och trovärdighet 

Överförbarhet, giltighet och trovärdighet är begrepp som Polit och Beck (2012) förklarar kan 

stärka eller försvaga en kvalitativ studies kvalitet. 

Begreppet trovärdighet förklaras som att forskarna utför studien sanningsenligt och inte gör 

egna tolkningar som ligger till grund för resultatet. Vidare beskrivs det att trovärdighet rör 

sig om studiens bevis och om studien är övertygande och välgrundad (Polit & Beck, 2012). 

Artiklarna som valdes till examensarbetet lästes var för sig för att kunna bilda en egen 

uppfattning om innehållet. Sedan sammanfattades varje artikel på varsitt håll för att sedan 

kunna jämföra uppfattningarna författarna fått om dem. Detta för att undvika att innehållet 

tolkats eller återgetts felaktigt och på så vis ökade examensarbetets trovärdighet. 

Giltighet innebär att studien svarar på syftet, att studien är hållbar och välgrundad. Om 

studien skulle genomföras på annat vis och forskarna kommer fram till samma resultat talar 

det för studiens giltighet (Polit och Beck, 2012). Utformningen av examenarbetet utgick 

under arbetets gång utifrån syftet och då resultatet svarade på syftet resulterade det i att 

giltigheten uppfylldes. Detta uppnåddes genom att använda granskningsfrågorna från 

Friberg (2012) för att finna vårdvetenskapliga artiklar som svarade på examensarbetets syfte. 

För att undvika forskningsfusk i den form att plagiera från andra forskare utformades 

resultatet gemensamt utifrån de sammanfattningar som genomförts. Detta gjorde att egna 

formuleringar framkom i resultatet men att innehållet från ursprungsartiklarna var 

detsamma. Under analysprocessen fördes en diskussion där likheter och skillnader lyftes 

fram på ett tydligt sätt vilket Polit och Beck (2012) anser stärker trovärdigheten på 

examenarbetet. Om ett resultat anses giltigt ska forskarna lyfta fram det specifika som är 

typiskt för det som är avsett att studeras. Att forskare ger en noggrann beskrivning av urval 

och analysarbete är av betydelse för att läsaren ska ha en möjlighet att bedöma forskarnas 

tolkningar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Detta redovisas på ett tydligt sätt i 

metodavsnittet. Val av deltagare är viktigt för att stärka studiens giltighet, genom att 

inkludera både kvinnor och män i en kvalitativ analys kan variationer beskrivas på ett tydligt 

sätt. Även ett brett åldersspann kan ge en bred variation, vilket stärker giltigheten (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2017). I fem av examenarbetets elva artiklar deltog endast kvinnor. I 

resterande artiklar deltog endast få män och majoriteten var kvinnor. Fler män hade kunnat 

delta för att stärka examenarbetets giltighet. Det framgår inte om maligna tumörsår 

förekommer oftare hos kvinnor än hos män, vilket i så fall skulle kunna vara en förklaring. 

Men att det både är kvinnor och män som deltagit i studierna stärker resultatets giltighet 

samt ger en större variation i resultatet. 

Överförbarhet förklaras i vilken utsträckning som resultatet kan användas på andra grupper 

eller individer. Forskare kan ge förslag eller ge förutsättningar för andra 

användningsområden men det är läsaren som tar beslut om resultatet är överförbart till 
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andra områden (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017; Polit & Beck, 2012). Vilket redovisas 

nedan i examensarbetet under punkt ’’förslag på vidare forskning’’. Artiklarna som har legat 

till grund för examensarbetet kom även från olika delar av världen talar för överförbarheten, 

maligna tumörsår förekommer över hela världen. Något som skulle kunna tala mot 

överförbarheten är att såren endast förekommer hos patienter med cancer. Då maligna 

tumörsår avger en distinkt lukt tydliggörs patienters erfarenheter av att leva med ett sår som 

luktar i och med det kan resultatet överföras till andra patientgrupper utan en cancer men 

som har sår som avger lukt. Men författarna är medvetna om att de maligna såren är 

komplexa och att symtomspecifika vilket kan göra överförbarheten svår till andra grupper. 

För att läsaren enkelt skall kunna göra en bedömning av resultatets överförbarhet är det med 

fördel att göra en tydlig beskrivning av urval, deltagare, datainsamling och analys (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2017). Detta har tydligt framkommit i tidigare delar av 

examensarbetet. 

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussion genomförs en diskussion av artiklarnas likheter och skillnader gällande 

syfte, metod och resultat. I diskussionen av artiklarnas resultat inkluderas även tidigare 

forskning, vårdteoretiskt perspektiv och eventuella styrdokument. 

6.2.1 Diskussion av likheter och skillnader i artiklarnas syfte och metod 

De elva artiklarna i resultatet hade olika formulerade syften men samtliga resulterade i 

erfarenheterna av att som patient leva med ett malignt tumörsår (Grocott, 2000; Grocott & 

Cowley, 2001; Lund-Nielsen et al., 2005a, 2005b; Lo et al., 2012; Lo et al., 2008; Lindahl et 

al., 2007; Maida et al., 2009; Piggin & Jones, 2007; Probst et al., 2013a, 2013b). Artiklarna 

hade olika infallsvinklar på syfte vilket ansågs positivt då blev ett brett perspektiv på 

resultatet. Två artiklar hade som syfte att granskade patienters erfarenheter av de maligna 

tumörsåren samt undersökte hur valet av förband påverkar patientens dagliga liv (Grocott, 

2000; Grocott & Cowley, 2001). Tre artiklar hade till syfte att belysa patienters erfarenheter 

av att leva med ett malignt tumörsår (Lo et al., 2008; Piggin & Jones, 2017). Resterande 

artiklar hade olika syften men de resultat som framkom var likartat, vilket styrkte varje 

enskild artikel till att användas i examensarbetet (Lo et al., 2012; Lund-Nielsen et al., 2005a, 

2005b; Maida et al., 2009; Probst et al., 2013a, 2013b). 

I fem av artiklarna bestod patienterna endast av kvinnor (Lund-Nielsen et al., 2005a, 2005b; 

Piggin & Jones, 2007; Probst et al., 2013a, 2013b). Detta ansågs inte vara något negativt då 

patienter i de artiklarna hade en primärcancer som var bröstcancer och att bröstcancer 

drabbar kvinnor i mycket högre grad än män. Det är inte bara bröstcancer som kan ge 

maligna tumörsår därför valde författarna att inte fokusera på bröstcancer eller endast 

kvinnor i resultatet. I de andra sex artiklarna var de både kvinnor och män som deltog i 

studierna, majoriteten var dock fortsatt kvinnor (Grocott, 2000; Grocott & Cowley, 2001; Lo 

et al., 2012; Lo et al., 2008; Lindahl et al., 2007; Maida et al., 2009). En fundering som 

författarna har haft är om kvinnor i större grad väljer att delta i studier och det därför ger ett 
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större utslag på just kvinnliga deltagare. Resultatet speglar det faktum att det var flera 

kvinnliga deltagare i artiklarna som ligger till grund i resultatet. En nackdel kan vara att 

resultatet inte går att applicera på en större massa. 

Likheter och skillnader framkom tydligt i artiklarnas olika analyser. Det hjälpte att på ett 

enkelt sätt följa med i analysen och förstå hur resultaten tagits fram, trovärdigheten ökade 

för artiklarna samt att de styrktes (Grocott, 2000; Grocott & Cowley, 2001; Lund-Nielsen et 

al., 2005a, 2005b; Lo et al., 2012; Lo et al., 2008; Lindahl et al., 2007; Maida et al., 2009; 

Piggin & Jones, 2007; Probst et al., 2013a, 2013b). Åtta artiklar använde sig av intervjuer 

med olika intervjutekniker där patienterna fick beskriva erfarenheter samt erfarenheter av att 

leva med maligna tumörsår (Lund-Nielsen et al., 2005a, 2005b; Lo et al., 2012; Lo et al., 

2008; Lindahl et al., 2007; Piggin & Jones, 2007; Probst et al., 2013a, 2013b). Intervjuer 

används med fördel när syftet är att beskriva ett fenomen eller erfarenheter av något (Polit & 

Beck, 2012). Intervjuer öppnar upp för möjligheter att fritt delge sina berättelser vilket kan 

leda till att en djupare förståelse uppnås. Detta är av fördel för att få en större förståelse av 

det specifika fenomenet samt ger de forskare möjlighet att ställa följdfrågor och eventuella 

frågor om sådant som är oklart. Även Polit & Beck (2012) tydliggör att intervjuer ger 

möjlighet till förtydligande och utveckling av svar för att så långt det går undvika 

missförstånd. 

Två av de kvantitativa artiklarna hade som syfte att undersöka hur aktuell omläggning 

påverkade såren och därmed påverkade patienternas dagliga liv. Symtomen från såren 

mättes och kliniska studier gjordes inför och efter omläggning av såret (Grocott, 2000; 

Grocott & Cowley, 2001). En annan kvantitativ artikel uppmätte statusen på patienternas sår 

under en 24 månaders period, såren lades om av en läkare som var specialiserad på sår samt 

av en sjuksköterska med specialistutbildning (Maida et al., 2009). De kvantitativa artiklarna 

styrkte resultaten som framkom i de andra artiklarna, att val av omläggningsprodukter kan 

förbättra patienternas livskvalitet. Nio av elva artiklar innehöll etiska resonemang, etiska 

resonemang lyfter fram att studierna som genomförts har ett etiskt godkännande (Lund-

Nielsen et al., 2005a, 2005b; Lo et al., 2008; Lindahl et al., 2007; Piggin & Jones, 2007; 

Probst et al., 2013a; 2013b). Polit & Beck (2012) redogör att etiska resonemang beskriver till 

vilken grad det framgår att forskarna samt deras metoder följer de professionella juridiska 

och sociala skyldigheter som är framtagna för deltagare i studier. 

6.2.2 Diskussion av likheter och skillnader i artiklarnas resultat 

Det framkom utifrån resultatet att patienterna till en början försökte hantera sina sår själva. 

På grund av sårens utveckling och komplexitet vände de sig sedan till sjukvården istället 

(Probst et al., 2013b). Patienterna uttryckte en informationsbrist kring hantering och 

omläggning av sina sår vilket påverkade deras livskvalitet negativt (Grocott & Cowley, 2001; 

Piggin & Jones, 2007; Probst et al., 2013b). Detta hade även en negativ påverkan på deras 

autonomi och att de beskrev att deras dagliga liv fick restriktioner (Lund-Nielsen et al., 

2005b; Probst et al., 2013a). Enligt Orem (1966) är det sjuksköterskans ansvar att lära 

patienterna egenvård när en egenvårdsbrist uppstår för att värna om patienternas sårbarhet. 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) skriver att vid ohälsa äventyras människans sårbarhet 
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då människan behöver hjälp att överleva, växa eller uthärda sin sjukdom. Det är då 

sjuksköterskors uppgift att värna och respektera människans sårbarhet då denne ger sin tillit 

till vården. Sjuksköterskor uttrycker en brist på kunskap och erfarenhet kring maligna 

tumörsår vilket leder till en bristfällig omläggning. Detta kan i sin tur utmana patienternas 

sårbarhet (Haisfield-Wolfe och Rund, 2002; Ousey & Roberts, 2016). Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) tydliggör att vården ska utföras i enlighet med vetenskap och 

beprövad erfarenhet och att patienter ska få vård som uppfyller ställda krav. Även anhöriga 

som vårdar patienterna anser att såromläggningen är det mest komplexa momentet med 

tumörsåren och att de ständigt måste hitta finna egna lösningar kring hanteringen av 

symtomen (Alexander, 2009; Probst et al., 2012). De uttrycker att de inte har den 

utbildningen som krävs för att hantera såren (Probst et al., 2012). 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska vården individanpassas. Sjuksköterskor 

har till ansvar att ge patienter en korrekt, tillräcklig och lämplig information på ett 

individanpassat sätt och som relateras till den vård och behandling som krävs (SFS 

2010:659; Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Utefter det som framkommit i tidigare 

forskning och resultat är detta något som varken patienter eller anhöriga erfarit. Orem (1966, 

1985) skriver att människan har förmågan till att ta hand om sig själva och sina anhöriga. I 

detta fall är patienternas anhöriga inte kapabla till att ta hand om patienterna då de inte har 

den kompetens som krävs (Probst et al., 2012). Patienter och anhöriga ansåg därför såren 

som en börda som påverkar deras dagliga liv, förändrar deras relationer samt upptar 

mestadelen av deras tid (Lindahl et al., 2007; Lo et al., 2008; Probst et al., 2012; Taylor, 

2011; Young, 2017). Detta ledde till ett ökat lidande för patienterna då de påverkades både 

fysiskt och psykiskt av sina sår. Patienterna uttryckte att de inte kunde klä sig som de ville, 

delta i aktiviteter, kände en ständig oro och ångest som plågade dem (Lund-Nielsen et al., 

2005a; Probst et al., 2013a, 2013b). De ansåg sig själva vara en börda för sina anhöriga, att 

det inte var rättvist att deras anhöriga skulle lida på grund av deras sjukdom (Lindahl et al., 

2007; Lo et al., 2008; Piggin & Jones, 2007; Probst et al., 2013b). Då det enligt Lindholm 

(2012) finns omläggningsprodukter med uppgift att hantera sårsekretion och lukt behöver 

problemet inte uppstå. Dock kan det påverkas av arbetsplatsens upphandlingar av 

omläggningsprodukter. Även bristande kunskaper kring komplexa sår kan orsaka att fel 

omläggningsprodukter väljs (Lindholm, 2012). Sjuksköterskor behöver en ökad förståelse för 

hur det är att ha maligna tumörsår och hur livet kan påverkas utifrån såren. Men även 

ytterligare kunskap och utbildning krävs kring hanteringen av komplexa sår för att kunna 

välja adekvata omläggningsprodukter. Sjuksköterskor ska sedan kunna utbilda patienterna 

och/eller anhöriga hur såren ska läggas om. Detta för att återställa egenvårdskapaciteten i 

den mån det går. 

Ett symtom som uttrycks begränsa patienternas dagliga liv var lukten såren avgav. Patienter 

uppgav att lukten orsakade dem psykiskt lidande då de kände att de inte kunde gå utanför 

sina hem, lusten över att befinna sig i sociala situationer var begränsad. Detta ledde till en 

social isolering hos patienterna då de undvek så långt det var möjligt att gå ut eller bjuda in 

människor till sina hem (Lindahl et al., 2007; Lo et al., 2008; Lo et al., 2012; Piggin & Jones, 

2007). Vilket även framkommer i tidigare forskning, sjuksköterskorna som vårdar 

patienterna betonar att patienterna isolerar sig socialt på grund av lukten (Haisfield-Wolfe & 
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Rund, 2002; Sculz et al., 2002; Wilkes et al., 2003). Även anhöriga uttrycker att de isolerar 

sig socialt, att de lider på grund av lukten från såren och undviker besök utifrån (Probst et al., 

2012; Young, 2017). Sjuksköterskor uttrycker en bristande kompetens kring hanteringen av 

maligna tumörsår vilket leder till svårigheter i att välja lämpliga omläggningsprodukter för 

att hantera symtomen (Haisfield-Wolfe och Rund, 2002). Lukten gör att ett 

omvårdnadsbehov uppstår då patienternas livskvalitet försämras, lukten kan med adekvat 

omläggning reduceras och i vissa fall försvinna (Grocott, 2000; Lo et al., 2008; Lund-Nielsen 

et al., 2005a, 2005b). Enligt Orem uppstår ett omvårdnadsbehov när patienternas 

egenvårdskapacitet sviktar och en egenvårdsbrist uppstår (Orem, 2001). Att som 

sjuksköterska med kompetens inom detta område bidra med adekvata 

omläggningsprodukter på individnivå kan främja patienternas förmåga till egenvård. Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) beskriver att patienternas hälsa är beroende av att 

sjuksköterskor har den kunskap och praktiska färdigheter som krävs för att hantera de 

utmaningar som sjuksköterskor ställs inför. 

Ett sviktande självförtroende hos patienterna var något som framkom i resultatet. 

Sjuksköterskor uttrycker att de känner en skyldighet i att dölja såren samt maskera lukten för 

att återställa patienternas självförtroende (Wilkes et al., 2003). Detta kan kopplas till vad 

Orem (1966) beskriver om att sjuksköterskan har till ansvar att värna om patienten. Att 

sjuksköterskan skall göra åt patienterna, ge direktioner samt instruktioner så att patienterna 

lär sig sin egenvård (Orem, 1966). När en människa är i behov av vård ändras rollen till 

patient och ett beroendeförhållande utvecklas, patienten är beroende av vårdpersonal för att 

upprätthålla sin hälsa. Det är då av stor vikt att som vårdpersonal försöka i den mån det går 

att bevara patienternas autonomi och göra patienten så oberoende som möjligt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Det framkommer i resultatet att patienter som fick 

omläggningsprodukter som hade effekt i symtomhanteringen, ledde fram till att deras 

autonomi stärktes som i sin tur bidrog till ökad livskvalitet (Grocott, 2000; Lo et al., 2008; 

Lund-Nielsen et al., 2005a, 2005b). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) belyser att 

arbetet inom vården ska ske på ett sätt som förebygger ohälsa. 

Sjuksköterskor beskriver att patienternas självbild och självförtroende förändras på grund av 

såren (Firmino & Alcântara, 2014; Haisfield-Wolfe & Rund, 2002; Lindahl et al., 2008; Sculz 

et al., 2002). Vilket är något som även uttryckts från patienterna, att med sårens utveckling 

försämrades deras självbild. Patienterna beskrev även att de strävade efter att känna sig 

normala fast att de i och med såren ofta ansåg sig vara annorlunda (Piggin & Jones, 2007; 

Probst et al., 2013b). De uttryckte att deras kroppar svek dem, att de förlorat kontrollen över 

den egna kroppen på grund av den svårkontrollerade sårsekretionen (Lund-Nielsen et al., 

2005b; Probst et al., 2013a, 2013b). Grocott (2000); Grocott och Cowley (2001) beskriver att 

sårvätskor utanpå kroppen anses vara tabubelagt i stora delar av världen. Patienterna 

uttryckte ett stigma och avsky bland andra när det kommer till sårsekretion (Grocott, 2000; 

Lo et al., 2012; Piggin & Jones, 2007). Orem (1985) förklarar egenvård som något som 

stämmer överens med de värderingar och kunskaper som människan har. Vilket kan tänkas 

att patienterna ser på såren som främmande, att såren och dess symtom går emot dennes 

tidigare kunskaper och värderingar om vad som är acceptabelt från andra. 
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6.3 Etikdiskussion 

Att kopiera eller stjäla annan forskning anses enligt CODEX (2017b) inte vara en 

förtroendefull forskning, dessa riktlinjer har författarna förhållit sig till för att bedriva en god 

forskning. Då författarna hade en liten kunskap om maligna tumörsår fanns det endast en 

liten förförståelse som kunde påverka resultatet i examensarbetet. Att förvränga 

datamaterialets innehåll anses bryta mot en etisk och moralisk forskning (CODEX, 2017a). 

Då författarna under analysprocessen ständigt jämfört och diskuterat hur innehållet 

uppfattats samt jämfört anteckningarna med innehållet, förelåg det en minimal risk för 

förvrängning. Författarna har under examensarbetets utformning arbetat efter 

Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer att hålla ordning och föra dokumentation samt ha god 

struktur när det kommer till arkivering av dokumentation. För att inte blanda ihop källor har 

färgkodning gjorts på dokument samt text för att minimera risk för fel referering. Författarna 

har haft en öppenhet i examensarbetet genom noggrann och tydlig referenshantering. Målet 

har varit att upprätthålla en hög kvalitet i examensarbetet, detta genom öppenhet samt 

tydlighet. 

6.4 Slutsatser 

Examensarbetet har belyst patienters erfarenheter av att leva med ett malignt tumörsår. 

Patienterna uttryckte att såren hade försämrat deras självbild. Vidare beskrev kvinnliga 

patienter att den kvinnliga identiteten försämrats i takt med sårens utveckling, vilket bidrog 

till en bristande identitet. Patienterna beskrev även att såren påverkat deras psykiska hälsa 

negativt. Intimitet var något som flera av patienterna uttryckte en avsaknad av och att såren 

hade begränsat dem från det. Såren bidrog även till en begränsad vardag och isolering för 

patienterna, de valde att stanna hemma då de kände en rädsla över hur andra människor 

skulle reagera. Såren beskrevs av patienterna vara tidskrävande och komplexa vilket ledde till 

en förlorad autonomi. Patienterna uttryckte även en okunskap gällande hanteringen av såren 

och en avsaknad av stöd från sjukvården. En önskan av kontinuitet, förståelse samt 

utbildning från sjukvården efterfrågades. 

För att som sjuksköterska kunna ge bättre omvårdnad till denna patientgrupp behövs en 

ökad kunskap kring hur det är att leva med maligna tumörsår. Detta för att förstå vikten av 

adekvat omläggning men även för att lära ut sin egen kunskap till patienterna och på så vis 

göra dem så självständiga som möjligt. Patienterna som från vården fick kunskap kring sin 

sårvård och adekvat omläggning hade minskade symtom, en ökad livskvalitet och det bidrog 

även till en förbättrad autonomi. Detta kan bidra till att patienterna återfår sin 

egenvårskapacitet och därmed kan lidandet lindras för denna patientgrupp. 

6.5 Förslag på vidare forskning 

Tidigare forskning gällande patienters erfarenheter av att leva med maligna tumörsår är 

relativt tunt empiriskt beforskat. Mer forskning kring sjuksköterskors erfarenheter av 
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maligna tumörsår fanns. Därför hade det varit av intresse att bidra med nyare empirisk 

forskning kring patienternas erfarenheter då materialet som finns idag är daterat. En idé som 

väcktes under examensarbetets gång var att genomföra en intervjustudie i Sverige. Detta för 

att se om dagens sjukvård i Sverige har bättre kunskap kring komplexa och problematiska sår 

och hur patienterna påverkas av detta. 
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BILAGA B. GRANSKNINGSMALL 

Enligt Friberg (2012) skall följande frågor besvaras vid granskning av 

kvalitativa studier; 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är det i så fall formulerat och avgränsat? 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är i så fall dessa formulerade? 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är den i så fall 

beskriven? 

4. Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

5. Hur är metoden beskriven? 

6. Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

7. Hur har data analyserats? 

8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

9. Vad visar resultatet? 

10. Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

11. Vilka argument förs fram? 

12. Förs det några etiska resonemang? 

13. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

14. Sker en koppling till teoretiska antaganden? 

 

Vid granskning av en kvantitativ artikel skall följande frågor besvaras; 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat?  

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är de i så fall formulerade? 

3. Finns det någon omvårdandsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är den i så fall 

beskriven? 

4. Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

5. Hur är metoden beskriven? 

6. Hur har urvalet gjorts? 

7. Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 
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9. Vad visar resultatet? 

10. Vilka argument förs fram? 

11. Förs det några etiska resonemang? 

12. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i såfall, t.ex. vad gäller 

generaliserbarhet? 

13. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. omvård andsvetenskapliga 

antagande (Friberg, 2012) 
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som en försvagande 

process. 

4. Lo, S. F., Hu, W. Y., 

Hayter, M., Chang, S. 

C., Hsu, M. Y., & Wu, 

L. Y., (2008) 

Journal of Clinical 

Nursing 

England 

Experiences of 

living with a 

malignant 

fungating wound: a 

qualitative study. 

Undersöka 

erfarenheter av att 

leva med maligna 

tumörsår. 

Kvalitativ metod 

Djupintervjuer 

med 10 patienter. 

Analys enligt 

Charmaz tematiska 

analysmetod med 

inspiration från 

Strauss och Corbin. 

Teman 

identifierades, 

datan kunde sedan 

kategoriseras in 

under tillhörande 

tema. 

Patienter med 

illaluktande 

cancersår beskrev 

sig ha ett minskat 

fysiskt 

välbefinnande, 

behov av omvårdnad 

från utbildad 

personal samt att de 

anpassade sitt liv 

efter den vård de 

fick. 

5. Lo, S. F., Hayter, M., 

Hu, W. Y., Tai, C. Y., 

Hsu, M. Y., & Li, Y. F., 

(2012) 

Journal of Advanced 

Nursing 

England 

Symptom burden 

and quality of life 

in patients with 

malignant 

fungating wounds. 

Beskriva hur 

patienters 

livskvalitet och 

symtom påverkas 

av illaluktande 

tumörsår. 

En kvalitativ och 

kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

70 enkäter samt 

intervjuer med 

patienter. 

Analys av enkäter i 

dataprogrammet 

SPSS, det framkom 

inte hur 

Deltagarna visade 

sig ha den lägsta 

livskvalitén. Lukt, 

omläggningsfrekven

s och andra symtom 

relaterat till 

cancersåren hade en 

signifikant påverkan 

på patienters 

livskvalitét. 
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intervjuerna 

analyserades. 

6. Lund‐Nielsen, B., 

Müller, K., & 

Adamsen, L. (2005a) 

Journal of clinical 

nursing 

England 

Malignant wounds 

in women with 

breast cancer: 

feminine and 

sexual 

perspectives. 

Att undersöka hur 

maligna tumörsår 

från bröstcancer 

påverkar kvinnors 

sexualitet, 

femininitet samt 

det dagliga livet. 

Kvalitativ 

interventionsstudie 

12 

semistrukturerade 

intervjuer med 

kvinnliga patienter.  

I analysen 

identifierades 

teman, datan 

kategoriseras in 

under tillhörande 

tema. 

Kvinnorna som 

deltog i studien 

beskrev att de nya 

omläggningsprodukt

er som användts i 

studien gjorde att 

livskvaliten ökade. 

De blev inte 

påminda om såren 

dagligen samt att 

symtom som lukt 

och sårsekretion 

reducerades. 

7. Lund-Nielsen, B., 

Müller, K., & 

Adamsen, L. (2005b) 

Journal of wound 

care 

England 

Qualitative and 

quantitative 

evaluation of a new 

regimen for 

malignant wounds 

in women with 

advanced breast 

cancer. 

Att undersöka 

kvinnors 

erfarenheter av att 

leva med 

avancerad 

bröstcancer och 

malinga tumörsår. 

Samt att testa 

fördelar av en 

strukturerad, 

evidensbaserad 

omläggning, 

kombinerat med 

psykologiskt stöd. 

Interventions 

studie 

12 kvinnliga 

deltagare.  

I analysen 

identifierades 

teman, datan 

kategoriseras in 

under tillhörande 

tema. 

Patienterna innan 

studie problem med 

läckage, blödning 

och lukt från såret. 

Patienterna var 

oroliga över att 

andra skulle känna 

denna doft. Efter 

såromläggning 

beskrev 75% en 

förbättring i läkning 

och minskade 

symtom. Kvinnorna 

uttryckte då en 

större känsla av 

välbefinnande, 

självständighet och 

ett bättre 

självförtroende. 

8. Maida, V., Ennis, M., 

Kuziemsky, C., & 

Trozzolo, L. (2009) 

Journal of pain and 

symptom 

management 

Symptoms 

associated with 

malignant wounds: 

a prospective case 

series. 

Att undersöka vilka 

symtom patienter 

upplever från 

maligna tumörsår 

och hur det 

påverkar dem. 

Kvalitativ studie 

67 patienter med 

maligna tumörsår  

Sammanställning 

av antalet sår med 

ett eller flera 

symtom samt 

Det framkom från de 

67 patienterna med 

maligna tumörsår 

att snittet är 1,4 

sår/patient. Det 

framkom att 

patienter på grund 

av sårens symtom 
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USA lokalisering. 

Statistik över 

förekomsten av sår 

relaterat till ålder, 

kön och typ av 

cancer fördes. 

Statistiken ställdes 

upp i tabeller som 

sedan 

presenterades i 

artikeln. 

Chi-square test för 

att kontrollera 

statistiska 

skillnader i 

symtom relaterat 

till typ av cancer. 

kännes skam och 

isolerar sig socialt. 

9. Piggin, C., & Jones, V., 

(2017) 

International Journal 

of Palliative Nursing 

England 

Malignant 

fungating wounds: 

an analysis of the 

lived experience. 

Att belysa 

erfarenheter av att 

leva med 

illaluktande 

tumörsår. 

Kvalitativ metod 

Ostrukturerade 

intervjuer med 5 

patienter. 

Analysen skedde 

genom en holistisk 

samt en selektiv 

metod. 

En hel mening 

plockades ut för att 

fånga det 

underliggande i 

texten och skapa en 

helhet. I den 

selektiva analysen 

plockades delar ut 

från en mening och 

blev ett tema till 

patientens 

erfarenheter. 

Patienter beskrev 

erfarenheter av att 

förlora kontrollen 

över sin egen kropp, 

förlust över 

identitet, att 

relationen mellan 

vänner och anhöriga 

förändras relaterat 

till sjukdomen. 

10. Probst, S., Arber, A., & 

Faithfull, S., (2013a) 

Journal of wound 

Coping with an 

exulcerated breast 

carcinoma: an 

interpretative 

Att undersöka hur 

kvinnor med 

tumörsår från 

bröstcancer 

En kvalitativ 

intervjustudie 

Nio intervjuer med 

Olika strategier i att 

hantera cancersåren. 

Patienter beskrev 

psykisk stress på 
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care 

England 

phenomenological 

study 

hanterar dessa sår 

I deras hem. 

patienter. 

Analyserades enligt 

Heideggers 

hermenologiska 

metod inspirerad 

av fenomenologi. 

Alla fenomen 

markerades som 

svarade på syftet, 

fynden lyftes ut och 

jämfördes med de 

fenomen som 

framkommit i 

bakgrunden. I sista 

analyssteget 

användes 

datorprogrammet 

MAXqda2 för att 

organisera all data, 

sedan 

kategoriserades 

fenomenen. 

grund av symtomen 

cancersåren ger. 

11. Probst, S., Arber, A., & 

Faithfull, S (2013b) 

European Journal of 

Oncology Nursing 

Storbritanien 

Malignant 

fungating wounds–

the meaning of 

living in an 

unbounded body. 

Att undersöka 

erfarenheten av att 

leva med ett 

malignt tumörsår. 

Intervjustudie 

Fem intervjuer 

med kvinnliga 

patienter. 

Analyserades enligt 

Heideggers 

hermenologiska 

metod som 

anpassades efter 

Manen inspirerad 

av fenomenologi. 

Alla fenomen 

markerades som 

svarade på syftet, 

fynden lyftes ut och 

jämfördes med de 

fenomen som 

framkommit i 

bakgrunden. I sista 

Patienterna beskrev 

att de var ensamma 

med att handskas 

med såren och de 

påfrestningar 

symtomen ger. De 

beskrev att de inte 

fick tillräcklig 

information samt 

råd om hur de ska 

hantera symtomen 

samt de psykosociala 

påfrestningar 

symtomen från 

såren ger. 
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analyssteget 

användes 

MAXqda2 för att 

organisera all data, 

sedan 

kategoriserades 

fenomenen. 
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