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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Många sjuksköterskor beskriver smärta, lukt från tumörsår, exsudat med blöd-
ning, ödem och emotionell stress som en stor utmaning för både för patienter och dem själva. 
Liknande problem uppmärksammas även av anhöriga som vårdar sina familjemedlemmar.  

Problem: Behandlingen av cancer förbättras ständigt. Samtidigt finns prognoser om ökad 
förekomst av tumörsår, medan det finns få beskrivningar av patienternas upplevelser av dem. 
För att hjälpa patienterna att genomgå behandling krävs inte bara yrkeskunskap om hur så-
ren ska vårdas, utan även kunskap om patienternas upplevelser. 

Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att ha tumörsår som syns och luktar. 

Metod: Arbetet har en kvalitativ ansats. Som analysmetod valdes en systematisk litteratur-
studie där datamaterialet består av redan bearbetat material.  

Resultat: I arbetet identifieras två teman. Ett är ”Ökad isolering” med två subteman: ”Att 
uppleva skam” och ”Oro över lukt, blod och exsudat”. Det andra är ”Påverkat liv och föränd-
rad bild av sig själv” med två subteman: ”Att uppleva sig annorlunda” och ”Att tvingas in i en 
ny existens som är olik den tidigare”. 

Slutsatser: Patienter beskriver lukt och exsudat från tumörsår som ett starkt kroppsligt och 
själsligt lidande. Kunskap om dessa upplevelser kan användas i sjuksköterskans verksamhet 
för att lindra patienters lidande. 

Nyckelord: lukt, patient, tumörsår, upplevelser, systematisk litteraturstudie, lidande. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

Background: Malignant fungating wounds represent an advanced phase in cancer. Accor-
ding to previous research, nurses describe pain, odors from wounds, exudate, bleeding and 
emotional distress as a major challenge for both patients and nurses. Similar problems are 
also experienced by relatives who care for their family members with exudating malodorous 
wounds.  

Problem: Cancer treatment is constantly improving. At the same time there are prognoses 
of increased incidence of malignant fungating wounds and this may cause physical and men-
tal distress for patients. However, there are very few descriptions of patient experience. In 
order to help patients endure a demanding treatment, it is necessary that nurses not only 
have professional knowledge but also understand patient experience. 

Purpose: To describe patient experience associated with malignant fungating wounds.  

Method: Descriptive synthesis was used to present the major outcome of the selected quali-
tative studies with a minimum re-interpretation of the results from these studies.  

Result: Two themes were identified. One of them is defined as "Increased isolation". 
Furthermore, two sub-themes are identified: "To experience shame" and "Anxiety over smell, 
blood and exudate". The second theme was called as "Affected life and changed self percep-
tion" with two sub-themes: "Feeling different" and "Forcing into a new existence". 

Conclusions: Patients describe their experience as strong suffering. Pain, smell, exudate, 
blood and constant changes in the malignant fungating wounds cause patients frustration, 
shame, anxiety, depression and social isolation. Wound-care built on knowledge of such ex-
perience may be useful to nurses in their care to alleviate patients’ suffering. 

Keywords: experience, fungating malignant wounds, odor, patient, descriptive synthesis, suf-
fering. 
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1 INLEDNING 

Det valda ämnet efterfrågas av Viktoriaenheten på Mälarsjukhuset i Eskilstuna och samman-
föll med mitt eget intresse för ämnet. Ordet ”sår” associeras sannolikt spontant hos många 
människor med smärta och en önskan att lindra den. Men hur upplever de drabbade egentli-
gen sina sår? Vad innebär smärta för dem? Allmän kunskap om sår och dess behandling in-
går i sjuksköterskans utbildning. Som studenter har vi redan lärt oss att det finns olika typer 
av sår, såsom skärsår, sticksår, skrubbsår eller skavsår. Och vi har lärt oss att sår kan uppstå 
på grund av våld utifrån eller på grund av infektioner inuti vävnader. Utbildningen ger också 
grundläggande kunskap om vilka reparationsprocesser som pågår i skadade vävnader, vilka 
typer av läkning det finns och vad som kan påverka dessa processer. Men vad går patienter 
igenom rent psykologiskt och fysiskt i samband med sina sår som är orsakade av cancer? 
Ämnet som efterfrågas av Viktoriaenheten pekar på någonting djupare som är helt nytt för 
oss. Eftersom jag inte har tidigare erfarenhet av behandling av tumörsår med lukt ville jag 
därför använda tillfället för att få mer kunskap om ämnet. En enkel Googlesökning om 
hudmetastaser och sår ger en bild som är fylld av lidande och känslosamma berättelser om 
hur de upplevs av de drabbade. Sökningen bland vetenskapliga artiklar ger samma bild, men 
det framgår samtidigt att andelen drabbade är liten och enligt bedömningar av specialister 
utvecklar en liten procent av cancerpatienter tumörsår. Sökningen bland vetenskapliga artik-
lar visade också att det finns relativt mycket forskning om cancer i allmänhet, exempelvis om 
patienters upplevelser i samband med kemoterapi. Men forskning kring just tumörsår med 
lukt har en liten plats bland alla andra vetenskapliga analyser. Kunskap om patienters erfa-
renheter av dessa sår är en viktig kunskap att ta med sig och därför valdes ämnet. 

2 BAKGRUND 

I detta avsnitt ges först en kort beskrivning av patienters upplevelser av att ha kroniska sår 
med lukt (icke tumörsår) för att presentera en mer generell bild av hur patienter upplever 
sina sår som syns och luktar. Därefter följer en beskrivning av publikationer som tar upp pa-
tienters upplevelser av att ha cancer. Vidare följer definitionen av metastaser, tumörsår och 
statistik över de som drabbats. Sedan tas vårdpersonalens och anhörigas upplevelser av att 
vårda patienter med tumörsår upp. Avslutningsvis presenteras det teoretiska perspektiv som 
använts i arbetet och problemformulering.  
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2.1 Kroniska sår (icke tumörsår) som syns och luktar 
Patienter som har kroniska sår upplever dem på olika sätt, men det finns gemensamma drag i 
deras upplevelser. En av studierna (Abbotts, 2010) analyserar patienters upplevelser i Skott-
land i samband med terapi med topical negativ pressure (TNP). I den studeras svårläkta sår 
(icke tumörsår) som uppstod i samband med komplikationer efter diabetes, efter operationer 
på magen eller hudtransplantationer i samband med venöst bensår. Lukten som härrör från 
såret beskriver patienter som besvärande, vilket skapar stor ”förlägenhet”. TNP består av en 
pump kopplat till förband som finns på såret. Pumpen skapar undertryck i såret vilket till-
sammans med en sluten och en fuktig miljö i kombination med dränage av sårvätska bidrar 
till snabbare läkning och hjälper till att kontrollera såret. En av slutsatserna i studien är att 
effektiv behandling och hopp om en egen framtid överskuggar besvärande upplevelser och 
hjälper till i hantering av sårets utseende och dess lukt. Patienter med TNP-terapi kunde pla-
nera att lämna sjukhus och återuppta sina vanliga sociala aktiviteter och till och med åter-
vända till sitt arbete med förband på kroppen. 

Ousey och Roberts (2016) konstaterar i sin litteraturstudie att intresset bland forskare i 
många länder att utveckla metoder som minimerar lukt från olika sår har vuxit den senaste 
tiden. Detta förklaras med att befolkningen i allmänhet är friskare idag i många länder och 
att människor lever längre. Detta kan dock innebära, menar forskare, en ökning av olika kro-
niska sjukdomar och risker för utvecklingen av kroniska sår såsom bensår eller diabetiska 
sår. I studien diskuteras att problemet ses som ett globalt problem och som exempel på det 
tas publikationer om ämnet som publicerats i Danmark, Sverige, UK och Taiwan. Det konsta-
teras att forskare idag inte bara testar nya medicinska metoder för sårbehandling, utan även 
formulerar nya psykologiska rekommendationer för hanteringen av lukt från sår. Just lukt 
från olika kroniska sår beskrivs som ett stort problem för alla parter; för vårdpersonalen, för 
patienter och för anhöriga. För många av dem väcker lukten känslor av avsky (disgust) som 
är svåra att hantera och som leder till patienters eller anhörigas sociala isolering, sänkt själv-
förtroende och depressioner. Studien föreslår att man borde analysera den djupare innebör-
den av sådana ord som avsky (disgust) i samband med luktande sår för bättre hantering av 
negativa upplevelser under sårbehandling. 

Det finns även studier som gick vidare och riktade sitt intresse mot elektronik och utveckling 
av sådana elektroniska verktyg som i framtiden kan identifiera uppkomsten av lukt från sår 
på ett tidigt stadium och som kan öppna stora möjligheter att förhindra uppkomsten av syn-
liga sår och patienters lidande i samband med detta (Ousey, Roberts & Gefen, 2017). 

2.1.1 Cancer och cancersjukdom 

Sjukdomar som cancer har stor fysisk, psykosocial och existentiell påverkan på patienter. 
Därför har intresset från omvårdnadsforskare för patienters upplevelser av att ha cancer ökat 
de senaste decennierna (Esbensen, Swane, Rahm Hallberg & Thome, 2008). Sjukdomen upp-
levs av många som drabbats i åldrarna från 38 år och uppåt som stor osäkerhet, brist på kon-
troll i livet och att cancern leder till omdefinitioner av mål i livet. Patienter reagerar i allmän-
het på beskedet om cancer på olika sätt, samtidigt finns det många likheter i deras berättelser 
som att livet och döden blir tydligare, att cancern stör balansen i familjen och att cancern 
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betyder att patienter förlorar kontrollen över sin egen vardag. Samtidigt upplever många att 
det är viktigt att leva här och nu. Upplevelser av cancer är en väldigt personlig process, men 
grundläggande behov av välbefinnande försvinner inte i denna process. Därför är det viktigt 
att en sjuksköterska försöker hitta sitt eget sätt att lindra patienternas lidande. 

Cancer med hudmetastaser som syns och luktar är en avancerad fas i en sjukdomsutveckling 
och drabbar en relativt liten procent av cancerpatienter, ofta de som är över 60-70 år 
(Regionalt cancercentrum Stockholm/Gotland, 2015). 

2.1.2 Metastaser och tumörsår 

Metastaser är enligt NE (2017) ett gammalt ord som har funnits både på latin (senlatin 
metaʹstasis, ”övergång”) och grekiska där det betyder metaʹstasis “ombildning”, “förändring” 
eller “förflyttning”. Verbet “metastasera” definieras vidare som en process som bildar eller 
ger upphov till dottersvulster, vilket är karakteristiskt för elakartade (maligna) tumörer. I 
Medicinsk ordbok (2018) definieras metastas som en dottertumör eller en tumörväxt som 
sprids av celler från en primärtumör.  

Maligna tumörsår definieras som sårbildning när tumören infiltrerar blodkärl och hud, vilket 
leder till förlust av blodtillförsel och förlust av vävnaden med obehaglig lukt som resultat 
(Grocott, 2007). Enligt Grocott (2000) finns det flera orsaker till tumörsår. De kan vara ett 
resultat av metastaser från primära tumörer. Sår kan vidare komma från en lokal tumör som 
infiltrerar blod- och lymfkärl samt huden. Förlust av vaskularitet i fungating lesioner och 
lokal vävnadsdöd är stora källor till problem i samband med tumörsår. Sådana sår kan orsa-
ka smärta, irritation, återkommande infektioner och svullnad kring de områdena där de upp-
kom (Groccot, 2000). Alexander (2009) beskriver ett tumörsår som en förödande komplika-
tion av cancer som vanligtvis är utryck för en avancerad och obotlig sjukdom. Syftet med be-
handling av tumörsår är sällan att bota utan snarare att ge en sådan vård som lindrar symp-
tomen (Probst, Arber & Faithfull, 2009). 

Inte alla cancersjuka patienter utvecklar tumörsår med lukt, utan bara 5-10 % av de som har 
avancerad cancer (Alexander, 2007). Enligt sammanfattningen som Regionalt cancercentrum 
Stockholm/Gotland (2015) gjort kan tumörsår uppkomma hos kvinnor som resultat av me-
tastaserande bröstcancer (70,7 %) och melanom (12,0 %). Även män kan drabbas av metasta-
ser i samband med melanom (32,3 %). Det finns också tumörsår som uppstår på grund av 
lungcancer (11,8 %) eller tarmcancer (11,0 %). Oftast uppstår tumörsår vid bröstkorgen (39-
62 %), nästa område som nämns är huvud-halsregionen (24-33,8 %). Det finns också andra 
cancerformer som kan ge tumörsår, och experterna nämner huvud- och halscancer, ovarial-
cancer i genitalierna eller urinvägarna. 

2.2 Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med tumörsår 
Varje sjuksköterska som har vårdat patienter med tumörsår vet hur krävande behandlingen 
är för alla inblandade i processen, inkluderat patienternas anhöriga, men det saknas konti-
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nuerligt intresse för ämnet från forskare (Groccot, 2007). Det största problemet enligt sjuk-
sköterskor är den smärta som de exempelvis ser hos patienter i samband med byte av för-
band. Inflammatoriska processer i såret är enligt sjuksköterskor en annan komponent som 
bidrar till smärta hos deras patienter. Ett ytterligare stort problem som nämns är blödning 
från sår, därför föreslår några sjuksköterskor en speciell utbildning för att kunna hantera 
både sårbehandling och patienternas upplevelser på ett professionellt sätt. Många sjukskö-
terskor märkte också att patienternas smärta kan ha olika källor och kan vara av både fysisk 
karaktär eller enbart psykologisk. Därför efterlyser många vårdare en kombinerad behand-
ling av patienternas smärta som inkluderar inte bara läkemedel utan även ett psykologiskt 
stöd. Sjuksköterskornas upplevelser leder till slutsatsen att behandling av cancerpatienter 
med luktande och elakartade sår kräver ett tvärvetenskapligt samarbete. 

Psykologiska och fysiska svårigheter i samband med behandling av tumörsår uppmärk-
sammades också i en annan studie där forskare intervjuade sjuksköterskor från Australien 
(Wilkes, Boxer & White, 2003). Intressant med denna studie var att sjuksköterskor beskrev 
sina egna psykologiska och fysiska svårigheter som ofta ledde till att arbetet upplevdes som 
ett lidande för dem. Många sjuksköterskor förklarade att det var svårt att se på sår under be-
handlingen och samtidigt försöka att inte visa sina känslor när patienter tittar på sjuk-
sköterskor och försöker läsa av uttrycket i deras ansikte. Ett annat problem som vårdare 
uppmärksammade var lidandet hos familjemedlemmar som är tvungna att ta hand om sjuka 
anhöriga dygnet runt. Ofta beskrev sjuksköterskor sina känslor av att vårda cancerpatienter 
med sår med ord som uttrycker hjälplöshet. Patienter säger ofta hur tacksamma de är för vad 
sjuksköterskor gör och att dessa ord enligt sjuksköterskor ofta ger en känsla av hjälplöshet då 
det saknas botemedel för patienter med avancerad cancer och deras sår. Tystnad är ett annat 
problem som kan uppstå under omvårdnadsprocessen, och sjuksköterskor förklarar denna 
tystnad med att de inte vågar säga någonting till patienter eller utrycka sina känslor (Wilkes, 
Boxer & White, 2003). 

Liknande teman, patienternas smärta, lukt från sår, exsudat samt blödning, ödem, emotion-
ell stress hos både patienter och sjuksköterskor, problem med patienters nutrition togs upp 
av sjuksköterskor som deltog i olika workshops som forskare genomförde i UK och Kanada 
(Schulz, Triska & Tonkin, 2002). Taylor (2011) uppmärksammar i sin studie en annan fråga 
som handlar om relationer mellan patienter och sjuksköterskor som uppstår under behand-
lingen. Sjuksköterskan har ansvar för etableringen av en sådan kommunikation som leder till 
förtroende från patienten och betraktas i många studier som avgörande för en effektiv tera-
peutisk relation. För att uppnå detta behövs en speciell utbildning som sjuksköterskor kan 
genomgå för att ge psykologiskt stöd till sina patienter. Vårdpersonal efterfrågar även en spe-
ciell träning för att hantera olika förband under sårbehandlingen. 

En annan forskargrupp som genomförde en kvantitativ studie bland sjuksköterskor i Schweiz 
(Probst, Arber & Faithfull, 2009) kunde identifiera tre huvudsvårigheter som många sjukskö-
terskor upplever i sitt arbete. De behövde rekommendationer att hantera lukt, patienters 
smärta och dessutom uppgav många sjuksköterskor att de hade stora svårigheter med att 
lägga förband på sår. Olika förband har olika funktioner, och därför efterlyste sjuksköterskor 
bättre utbildning inom området. 
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2.3 Anhörigas upplevelser att vårda sina nära och kära med tumörsår 
Probst, Arber och Trojan (2012) framhäver betydelsen av att uppmärksamma anhörigas upp-
levelser av att vårda sina nära familjemedlemmar med tumörsår. Deras slutsatser dras efter 
intervjuer med sju anhöriga till patienter i Schweiz, och majoriteten av de intervjuade är 
män. Alla av dem tog hand om kvinnor med tumörsår som uppstod på grund av avancerad 
bröstcancer. I artikeln konstateras att sådan vård är utmanande för anhöriga och kan orsaka 
både fysisk och psykisk lidande. Gemensamt för alla sju personer, oberoende av kön, är att 
cancer med synliga sår är mest chockerande att hantera i början. Den tid när de lärde sig att 
hantera sår som alltid luktade eller blödde beskriver de som mest utmanande. Svårast är en-
ligt anhöriga att välja rätt förband som kan hålla såret under kontroll. Kampen med sår-
exsudat är ett annat stort problem. Studien visar också att sjukdomen bidrar till förändringar 
i förhållandet mellan parter, vilket kan skapa extremt lidande i familjen. Anhörigvårdare be-
skriver sina vardagar som ständiga försök att kontrollera sår och symtom. Det är inte bara 
lukt som är ett stort problem utan även ständiga förändringar i själva såret. Slutligen tar såret 
en central plats i familjens liv. Anhöriga uppger också att de inte vill prata med sin sjuka 
partner om hur de upplever dessa sår och väljer istället att kontrollera sina känslor. Många 
anhörigvårdare beskriver sin situation som en stor börda och social isolering. Forskarna kon-
staterar att vård av patienter med tumörsår drastiskt förändrar anhörigas liv. Vården för-
vandlas för många av dem till ett heltidsjobb och innebär stora psykosociala påfrestningar 
(Probst, Arber & Trojan, 2012). 

Samma tema lyftas upp i en annan liknande studie (Alexander, 2010a) som genomfördes i 
England. En anhörig beskriver sina upplevelser av att vårda sin man med starka ord som in-
nehåller mycket medlidande och kärlek till den sjuke manen. Det är ”hemskt” och svårt att 
vara i samma rum som mannen på grund av lukt, berättar hon. Enligt henne förändrades 
parets liv drastiskt i samband med sjukdomen. Hennes man förvandlades från en mjuk, tyst 
och snäll människa till en arg och verbalt aggressiv person. Det är som om ”att leva med en 
främling”, beskriver kvinnan. Tankar om mannen och vårdandet av sår dygnet runt ledde till 
att hon hade svårt att sova, hade en känsla av sin egen otillräcklighet och hade en önskan att 
ge mer till sin lidande man (Alexander, 2010a). 

2.4 Styrande dokument i sjuksköterskors arbete 

Som framkommer i tidigare studier är vård av patienter med tumörsår utmanande för sjuk-
sköterskor. I sitt arbete ska en sjuksköterska utgå inte bara från sin professionella kunskap 
och erfarenhet utan även från styrande dokument och lagar. Enligt Kompetensbeskrivning 
för legitimerad sjuksköterska (2017) ansvarar en sjuksköterska för omvårdnaden av patien-
ters dagliga behov och upplevelser, och detta inkluderar fysiska, psykosociala, andliga och 
kulturella dimensioner. För att utföra ett sådant arbete behöver en sjuksköterska ha alla nöd-
vändiga kunskaper och kompetenser för att etablera förtroendefulla relationer med patienter. 
Ett lyckat omvårdnadsarbete beror på ett fungerande partnerskap mellan sjuksköterska och 
patient samt med dennes närstående. Detta partnerskap kan handla om en bedömning av 
patienters hälsotillstånd utifrån subjektiva upplevelser och objektiva data, identifiering av 
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behov och mål. Omvårdnaden ska genomföras på sätt som bevarar patienters värdighet och 
integritet. Det är viktigt att patienten och familjemedlemmarna upplever att de är sedda och 
respekterade som unika personer med sina individuella behov. 

Samma principer tas upp i Hälso-och sjukvårdslagen (HSL 2017:30). Där står att vården ska 
ges med respekt för alla patienter, med lika värde till alla och med värdighet. 

Patientlagen (SFS 2017:615) uppmärksammar patienters rätt till information om sitt hälso-
tillstånd, till metoder som finns för behandling och undersökning och till möjligheten att 
välja behandlingsmetoder. Dessutom ska patienters självbestämmande och integritet respek-
teras. Patienters rätt till delaktighet och individuell planering ska också respekteras och föl-
jas. 

2.5 Teoretiskt perspektiv 

Erikssons teori om den lidande människan (2015) valdes som det teoretiska perspektivet för 
att beskriva patienters upplevelser av att ha tumörsår som syns och luktar. Cancer orsakar 
stort lidande hos patienter och ett av sjuksköterskornas ansvar är att vara lyhörd för att 
kunna lindra patienternas lidande. Erikssons förståelse av människa, hälsa och lidande an-
vänds i detta examensarbete som utgångspunkter till hur man kan förstå patienters upplevel-
ser, hur man kan se och höra vad de utrycker i samband med sin sjukdom och vad de går ige-
nom för att hjälpa dem på bästa möjliga sätt. 

2.5.1 Lidande och hälsa 

Lidandet förstås som en del av livet och utformas efter individens subjektiva upplevelser av 
det goda och det onda, livet och döden, lidandet och lusten (Eriksson, 2015). Utan dessa 
starka existentiella känslor och tankar hade livet varit tomt, menar Eriksson (2015). Lidandet 
visar sig i olika uttrycksformer och människan har en förmåga att läsa av det med sitt med-
lidande. Lidandet beskrivs som en sida av människans livsprocess och denna sida har en 
stark koppling till en annan sida som kallas hälsa. Hälsa beskrivs som en helhet. Rubbas hel-
heten startar en process av lidandet, menar Eriksson (2015). Upplevelser av hälsa och lidan-
det är starkt relaterat, och dessa två sidor av människan återspeglas i lidandets tre nivåer. En 
nivå beskrivs som ”att ha ett lidande” och uppfattas som en period när människan kan vara 
främmande för sig själv, då det är yttre omständigheterna som är drivande. Det finns också 
en annan upplevelse som handlar om ”att vara i lidandet”. Den beskrivs som en känsla av 
oro, en period av sökandet efter en djupare mening. Samtidigt kan människan uppleva sitt liv 
under detta sökande som lyckligt, harmoniskt och med hälsa. Den tredje nivån beskrivs som 
”att varda i lidandet” vilket är en kamp mellan hopp och hopplöshet, liv och död. Om livet 
segrar kan människan hitta mening under sitt lidande (Eriksson, 2015). Dessa utgångspunk-
ter om lidande och hälsa betraktas som tydliga grunder för en förståelse och beskrivning av 
patienters upplevelser av att ha tumörsår som syns och luktar. 
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2.5.2 Den lidande människan i lidandets drama 

Ingen människa vill lida, men just lidandet är en del av varje människans liv och för att han-
tera denna känsla utvecklar varje människa sin egen strategi (Eriksson, 2015). Vissa männi-
skor försöker att förinta lidandet, andra höjer sig över lidandet med förakt mot det. Det finns 
också sådana som förnekar och försöker fly från det, försöker hitta en ny mening i samband 
med sitt lidande eller tar emot det som ett oundvikligt öde. Alla dessa olika upplevelser av 
lidandet riktas mot ett mål: att lindra det. Varje lidande är ett drama som har betydelse för 
människans kamp för att lindra det. Människan behöver då en medaktör som kan hjälpa till 
att rädda den drabbades kropp och själ. Eriksson (2015) menar att ett sådant drama har tre 
akter som har betydelse för bekräftandet av lidandet, vilket ger människan tid och rum för att 
lida. Att förmedla detta till den lidande människan betyder att hon är sedd och hörd. Detta 
betyder att människan ska tillåtas att vara i lidandet och samtidigt behövs en medaktör när 
den lidande människan pendlar mellan hopp och hopplöshet. Den sjuka vill vara ensam men 
samtidigt strävar efter att uppleva gemenskap. Den tredje akten i dramat är en lycklig avslut-
ning och leder till försoning som beskrivs som vägen till ett nytt liv. Sjuksköterskan kan vara 
denne medaktör som patienten behöver för att gå igenom sitt lidande, och kunskap om dessa 
patienters upplevelser är viktigt för vården. Därför valdes teorin om den lidande människan 
och lidandets drama (Eriksson, 2015) som en av teoretiska utgångspunkterna för detta exa-
mensarbete. 

2.6 Problemformulering 
Behandlingen av cancer förbättras ständigt. Samtidigt finns prognoser om ökad förekomst av 
tumörsår, något som kan orsaka ett fysiskt och psykiskt lidande för patienter. Det finns rela-
tivt mycket forskning om sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med tumörsår. 
Tidigare forskning har exempelvis visat att sjuksköterskor som vårdar cancerpatienter med 
tumörsår beskriver att de upplever svårigheter av att möta och lindra patienters smärta i 
samband med omläggning av såren. De efterfrågar utbildning i att stödja patienten i sin sjuk-
dom och sårbehandling. Sjuksköterskor uppger också att de saknar kunskap och kompetens i 
hur tumörsår ska läggas om. Samma känslor och problem beskriver de familjemedlemmar 
och andra anhöriga som vårdar sina nära med tumörsår. Att behandla såren upplever de som 
en stor chock och en stor utmaning i början. Anhöriga berättar om förändringar i relationer i 
familjen, osäkerhet om hur den lidande ska tröstas och vilka ord som ska användas för att 
prata med den lidande. Som resultat kan anhörigvårdare uppleva sig ensamma och detta kan 
ofta leda till isolering och psykisk lidande. Forskning visar att kunskap om sjuksköterskors 
och anhörigas upplevelser av att vårda patienter med tumörsår som luktar och syns leder till 
förbättring av vård och underlättar deras vårdkontakt med patienter. Men det finns få be-
skrivningar av patienters upplevelser. Hur skall patienters blickar, deras tystnad behandlas, 
vilka synliga och osynliga signaler ska sjuksköterskan vara medveten om? I kunskap om detta 
kan en sjuksköterska hitta svar på vad det finns för mål med såromläggning, med omvårdnad 
av patienter med tumörsår som syns och luktar. För att hjälpa patienter att gå igenom en 
krävande behandling, stödja dem och ge relevant information krävs det att sjuksköterskor 
inte bara har yrkeskunskap utan även insyn i patienternas upplevelser. Därför finns det ett 
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behov av att öka kunskapen om just patienters upplevelser av att ha tumörsår som syns och 
luktar och därigenom öka möjligheten för att kunna lindra patienters lidande. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att ha tumörsår som syns och luktar. 

4 METOD 

Detta examensarbete är en litteraturstudie som använder primärkällor där forskare beskriver 
sina undersökningar och resultat. Denna typ av informationen är enligt Polit och Beck (2017) 
en viktig källa för litteraturstudier. Examensarbetet utgår ifrån upplevelser som inte beskrivs 
som kvantitativa data, därför väljs vårdvetenskapliga artiklar med forskningsansatser som 
använder sig av kvalitativa metoder. Dessa kännetecknas av ett holistiskt perspektiv och syf-
tar till en mer nyanserad förståelse av fenomenet under vissa omständigheter och är inte ute 
efter kvantitativa data (Polit & Beck, 2017).  

Vidare utgår examensarbetet ifrån en modell för analys av redan bearbetat material. Metoden 
innebär en sammanställning av kvalitativa studier och sammanfattas av Evans (2002) som 
en beskrivande syntes (descriptive data synthesis) av bearbetat material med ett minimum 
omtolkning av dess resultat. En sådan analys innehåller olika steg: insamling av data, identi-
fiering av nyckelfynd, sammanställning av teman som urskiljs och beskrivning av fenomenet. 
Det första steget utgår ifrån val av studier som ska analyseras och inkluderas. Vidare lokalise-
ras databaser, sökningen där görs utifrån exklusions- och inklusionskriterier för insamling av 
data. Inklusionskriterierna formuleras utifrån det angivna syftet. Under det andra steget ska 
de valda artiklarna läsas i sin helhet och sedan ytterligare några gånger med fokus på detaljer 
för att få en uppfattning om undersökningen och dess resultat, både i sin helhet och i olika 
detaljer. Vidare identifieras nyckelfynd ur resultaten från de valda publikationerna. Det 
tredje steget innebär att studiernas nyckelfynd grupperas utifrån likheter och skillnader och 
förtydligas vidare med hjälp av nyckelfraser och uppkomna teman som beskriver dessa fra-
ser. Vidare urskiljas subteman från övergripande teman och denna process leder till progres-
siv förbättring, en förfining av förståelsen av fenomenet (Evans, 2002). Det sista steget inne-
bär en beskrivning av de funna fenomenen. Varje tema beskrivs under en egen rubrik och 
refereras till originalstudien. 

Den valda metoden kan ge en djupare förståelse och beskrivning av patienters upplevelser av 
att ha tumörsår som syns och luktar. Metoden beskrivs som lämpligt eftersom den kan ge en 
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bra överblick av redan publicerad forskning inom ett avgränsat område och kan därmed bi-
dra till ny kunskap i ämnet samt kan öka förståelse för omvårdnadsarbete (Friberg, 2012). 

4.1 Urval och datainsamling 
Som material för analysen valdes kvalitativa studier som berör patienters upplevelser. För 
sökningen av publikationer för detta examensarbete användes databaserna CINAHL plus, 
PubMed och MEDLINE via MDH:s bibliotek. Avgränsningarna i sökningen gjordes med hän-
syn till Fribergs (2012) rekommendationer som handlar om en noggrann genomgång av 
sökord och söksträngar. Avgränsningarna gjordes också med fokus på tidsperiod för publika-
tionerna, genomförd Peer review-granskning och språk. Inklusionskriterierna ska enligt Polit 
och Beck (2017) svara på arbetets syfte och stämma överens med den valda metoden. Därför 
valdes studierna som analyserade en egen undersökning, hade ett omvårdnadsperspektiv och 
beskrev patienters upplevelser av att ha tumörsår som syns och luktar.  

Vidare begränsades sökningen av artiklar som publicerades de senaste tio åren för att få fram 
så aktuell forskning som möjligt. Slutligen valdes också artiklar som var på engelska. Artiklar 
med medicinska och kvantitativa metodologiska utgångspunkter exkluderades. De första 
sökningarna gjordes den 10, 11, 21 och 22 november 2017 och begränsades till perioden från 
2007 t.o.m. 2017. I denna sökning användes trunkeringstecknet * och boolesk sökteknik med 
sökoperatorn AND mellan sökord för att generera artiklar med ord i olika böjningsformer 
samt bilda söksträng för att visa samband mellan ord och få fram artiklar inom ämnes-
område.  

Sökningen började i databas CINAHL plus med cancer* AND wound* AND experience* och 
genererade 57 träffar i form av artiklar som handlade om olika kroniska, postoperativa sår 
eller om sår som uppstod i samband med cancerterapi. Många av dem handlade om medicin-
ska metoder för behandling. Flest träffar (190) gav sökningen skin* AND metastases* AND 
experiences* AND wound* och handlade om metastaser utan sår, samt beskrev olika metoder 
för medicinsk behandling. Sökningen cancer* AND smell* AND expirience* resulterade i 
träffar som handlade om cancersjuka patienter och deras upplevelser av lukt i samband med 
kemoterapi. Alla dessa sökningar ledde dock bort från problemformulering och syfte. Därför 
exkluderades orden “smell” och ”metastases* från sökningen för att undvika artiklar om 
luktupplevelser under kemoterapi eller om medicinska metoder för behandlingen. Fokus 
lades istället på orden ”odor”, ”wound”, ”cancer”, ”experience”, ”fungating”, ”care” och 
”nursing”. Kombinationer av dessa ord kunde ge resultat som stämde bättre överens med 
arbetets problemformulering och syfte.  

Nya sökningar i samma databaser gjordes under april och augusti 2018 för att uppdatera sök-
ningen. Den visade att studier i ämnet bedrivs av en liten grupp forskare och samma publika-
tioner skrivna av samma forskare kom även i dessa nya sökningar. Dessutom utökades sök-
ningen från den senaste perioden på 10 år till 13 år för att generera minimum tio artiklar 
inom det valda ämnet. Sökningarna gjordes med olika sökord, inte bara i CINAHLplus utan 
även i PubMed och Medline. Under dessa sökningar valdes åtta artiklar, varav en på kinesis-
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ka som handlade om patienters upplevelser av att ha tumörsår med lukt. Det fanns ingen 
möjlighet att översätta den till engelska eller svenska, därför användes inte artikeln i detta 
examensarbete.  

Tre av artiklarna valdes inte bara med hjälp av sökord utan även efter att de hittades i andra 
litteraturstudier under arbetet med bakgrundsmaterial. En av dessa artiklar handlar om pati-
enters upplevelser av att ha kroniska sår med lukt och exsudat. I studien intervjuades patien-
ter med sår som uppkom på grund av olika sjukdomar, bland annat i samband med cancer 
och som benämns som tumörsår. Studien beskriver dock patienters upplevelser utan att 
nämna exakt vilka sår hade de, men artikeln valdes ändå för detta examensarbete eftersom 
artikelns syfte stämmer överens med examensarbetets syfte och problemformuleringen samt 
innehåller patienters upplevelser av tumörsår. Eftersom det finns ytterst få studier som un-
dersöker patienters upplevelser i samband med tumörsår bedöms valet av denna artikel som 
relevant i strävan att presentera en så aktuell forskning som möjligt och att undvika att utöka 
sökningen med mer än 15 eller 20 år.   

I matrisen finns även en artikel som beskrev både patienters, anhörigas och vårdpersonalens 
upplevelser av tumörsår med lukt. Artikeln valdes för att den tydligt även presenterade pati-
enters upplevelser och kunde därför användas i examensarbetet. Artikel användes också som 
en bakgrund i detta examensarbete eftersom i den presenteras tydligt även anhörigas och 
vårdpersonalens upplevelser av tumörsår med lukt. Därför nämns artikeln i referenslistan två 
gånger, fast med olika markeringar där ”a” efter årtal står för referenser till bakgrunden och 
”b” betecknar referenser till resultatet i examensarbetet.  

Även två artiklar som inte direkt handlar om patienters upplevelser av att ha tumörsår som 
syns och luktar utan främst handlar om varför patienter undvek behandling av sina tumörsår 
inkluderades i matrisen. Eftersom det finns en tydlig beskrivning av patienters upplevelser av 
att ha tumörsår som syns och luktar i dessa två artiklar inkluderades även dessa i examens-
arbetet.  

Det finns i matrisen en artikel med både kvalitativ och en kvantitativ ansats. I examensar-
betet används enbart den delen som är en kvalitativ analys och som innehåller beskrivningar 
om patienters upplevelser av tumörsår och därmed stämmer överens med examensarbetets 
syfte. 

En mer detaljerad sökning av alla artiklar och dess resultat presenterat i Bilaga A. Alla de 
valda publikationerna är kvalitativa studier och granskades enligt Fribergs (2012) 14 kriterier 
för kvalitativ forskning. Innehållet i 3 artiklar stämde tydligt överens med föreslagna kriterier 
och fick tydliga 14 av 14 poäng. Andra saknade tydliga separata rubriker om omvårdnads-
vetenskapliga utgångspunkter eller om metoddiskussion, men dessa punkter kunde läsas i 
texten eller var inkluderade i andra rubriker. Därför fick dessa artiklar också 14 av 14 poäng 
efter övervägandet att ge 13 eller 12 poäng av 14 (Bilaga B). Innan publikationer valdes lästes 
först deras titlar för att se om de stämde överens med examensarbetets syfte. Vidare gjordes 
en genomgång av artiklarnas abstrakt, med syfte att se om de stämmer överens med exa-
mensarbetets syfte. Hittade publikationer sparades och lästes sedan i sin helhet.  
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4.2 Dataanalys och genomförande 
Detta moment i examensarbetet genomfördes enligt Evans (2002) sammanfattning av mo-
deller för beskrivande syntes med dess fyra steg. Först fastställdes inklusionskriterierna för 
val av publikationer. Syftet med examensarbetet var att beskriva patienters upplevelser av att 
ha tumörsår som syns och luktar, därför söktes artiklar med en egen genomförd under-
sökning och utifrån kvalitativ metod. Enligt Polit och Beck (2017) syftar kvalitativa studier till 
mer nyanserad beskrivning av fenomenet, och just detta eftersöktes under planering av exa-
mensarbetet.  

Vidare granskades alla artiklar i olika omgångar. Först lästes de i sin helhet, sedan granska-
des publikationernas resultat med fokus på beskrivna detaljer. Slutligen identifierades det 
viktigaste från varje studies resultat och klistrades in i en speciell tabell under rubriken 
”nyckelfynd”. Eftersom varje artikel fick sitt nummer följde dessa siffror med ”nycklar” in i 
tabellen som tillät att alla artiklar och urklippta meningar inte blandades ihop. Varje nyckel-
fynd lästes noggrant ett antal gånger utifrån om det svarar på detta examensarbetets syfte.  

Alla de valda nyckelfynden granskades under det tredje steget. Fokus låg här på likheter och 
skillnader. Nyckelfynd med ett liknande tema grupperades med en färg. På samma sätt gjor-
des med andra liknande teman som fick en annan färg. Efter identifiering av teman urskildes 
även subteman. Gruppering enligt teman och subteman tog mycket tid och gjordes om några 
gången tills det blev tydligt vilka slutsatser man kunde göra med ett minimum av omtolkning.  

Det sista steget innebar en sammanfattning av fenomenet utifrån de identifierade temana 
och subtemana. Analysen började med granskningen som utgick först från helheten, vidare 
flyttades fokus på detaljer för att avsluta analysen med insyn i helheten för att presentera ett 
nytt fenomen. Denna process tillåter enligt Evans (2002) att fördjupa sig i andras resultat 
och att skapa en djupare förståelse av fenomenet som ska beskrivas. 

4.3 Etiska överväganden 
Analysen i detta examensarbete gjordes med hänsyn till de regler och riktlinjer som anses 
vara karakteristiska för bra forsknings- och dokumentationssed (Codex, 2017). Detta betyder 
att data som användes för analys inte ska förfalskas eller plagieras. Resultatet i detta exa-
mensarbete redovisas utan förändringar av de resultat som presenterades i de valda artiklar-
na. Därför behövdes ingen etikprövning. En forskningsetisk prövning krävs i sådan forskning 
som avser forskning på människor. Exempelvis krävs samtycke när det används en sådan 
metod som kan påverka personer fysiskt eller psykiskt (Codex, 2018). Detta examensarbete 
är en litteraturstudie som inte kräver något samtycke. Etiska val gjordes dock i samband med 
översättning från engelska till svenska med syfte att använda tillförlitliga källor för översätt-
ningen.  
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5 RESULTAT 

Inledningsvis identifierades i analysen två teman med koppling till patienters upplevelser av 
att ha tumörsår som syns och luktar. Det ena temat handlar om isolering och fick rubriken 
”Ökad isolering”. Inom det valda temat fanns det tydliga två subteman som fick underrubri-
kerna ”Att uppleva skam” och ”Oro över lukt, blod och exsudat”. Det andra temat som kom 
fram handlade om hur tumörsår påverkade patienters liv och deras bild, deras uppfattning av 
sig själva. Temat betecknades som ”Påverkat liv och förändrad bild av sig själv” med två sub-
teman: ”Att uppleva sig annorlunda” och ”Att tvingas in i en ny existens som är olik den tidi-
gare”. 

Teman och subteman 

Tema Subtema 

Ökad isolering Att uppleva skam 

Oro över lukt, blod och exsudat 

Påverkat liv och förändrad bild av sig själv  Att tvingas in i en ny existens som är olik den 
tidigare 

Att uppleva sig annorlunda 

5.1 Ökad isolering 

Många patienter rapporterade att tumörsår som bildats blev som en chock och orsakade 
stora förändringar i livet. Dessa förändringar påverkade de drabbade både kroppsligt och 
själsligt och ledde oftast till att patienterna blev isolerade. Det framkom under analysen att 
det fanns olika konkreta anledningar till denna isolering, och bland dem urskildes isolering 
på grund av att patienter skämdes för sina sår och ville gömma dem, ville bevara dem som sin 
hemlighet och inte berätta för någon. En annan anledning till isolering var en oro över lukt, 
blod och exsudat från såret och rädsla att någon kommer att se detta.  

5.1.1 Att uppleva skam 

Många patienter berättade att på grund av tumörsår upplevde de skam, frustration, förlägen-
het, ilska, rädsla, ångest och depression (Alexander, 2010b; Lund-Nielsen, Midtgaard, Rørth, 
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Gottrup & Adamsen, 2011; Dolbeault, Flahault, Baffie & Fromantin, 2010; Probst, Arber & 
Faithful, 2013b; Lund-Nielsen, Muller & Adamsen, 2005b; Probst, Arber & Faithful, 2013a; 
Lindahl, Norberg & Söderberg, 2007). Skam nämns ofta som en av orsakerna till patienters 
isolering. Patienter berättade att de skämdes för sina tumörsår och därför undvek sociala 
kontakter. Isolering blev ett sätt att gömma sina tumörsår från omgivningen. Isolering upp-
stod också på grund av brist på kunskap och information om tumösår i början av sjukdomen 
(Lund-Nielsen, Midtgaard, Rørth, Gottrup & Adamsen, 2011; Probst, Arber & Faithful, 
2013a; Lo, Hu, Hayter, Chang, Hsu & Wu, 2008). Skam var också en av anledningarna till att 
patienter inte berättade för någon om sina sår, de behöll dem som sin hemlighet som i sin tur 
bidrog till en ökad social isolering (Probst, Arber & Faithful, 2013b; Lund-Nielsen, Midt-
gaard, Rørth, Gottrup & Adamsen, 2011). Det framkom i studierna (Lund-Nielsen, Midt-
gaard, Rørth, Gottrup & Adamsen, 2011, Dolbeault, Flahault, Baffie & Fromantin, 2010) att 
anledningen till skam, som patienter upplevde, inte bara var symptomen från såren utan 
även svåra livssituationer eller depression som förhindrade personer att söka hjälp med sina 
sår i tid: 

I must admit, that I was ashamed. And that probably influenced why I let it drag out. It kept 
getting worse and uglier to look at, and I did try to tell myself that if I went to the doctor now, 
it would look better than if I waited another 2 months – so do it! The shame came from the 
fact that if one was an intelligent, logical person, one would seek medical attention. (Lund-
Nielsen, Midtgaard, Rørth, Gottrup & Adamsen, 2011, s.281)  

Hemligheten med sårets existens orsakade också enligt Lund-Nielsen et al. (2011) extrem 
ensamhet som lade grunder för depressioner utan hopp. Många patienter upplevde på grund 
av sina tumörsår fysisk smärta, och som det framkom i studierna avstod några av dem att 
besöka läkare för att få smärtlindring på grund av skam och förlägenhet att visa sina sår 
(Probst, Arber & Faithful, 2013a). Förlägenhet på grund av sina symptom nämner många 
patienter som en av orsakerna till att stanna hemma och isolera sig socialt (Probst, Arber & 
Faithful, 2013b; Lund-Nielsen, Muller & Adamsen, 2005b; Lindahl, Norberg & Söderberg, 
2007). Enligt en del av de kvinnliga patienterna blev stora och obekväma förband också en av 
orsakerna till avstånd från vanliga aktiviteter och som följd social isolering (Lund-Nielsen, 
Muller & Adamsen, 2005b). Skam och frustration kunde enligt Probst et al. (2013b) uppstå 
inte bara på grund av såret i sig utan även på grund av skam över sin kropp som inte kunde 
kontrollera lukt och vätska. Det framkom från studien att behandlingen av sår, dess ren-
göring och byte av förband krävde mycket tid, och detta blev också en av orsakerna till att 
några av patienter valde att stanna hemma och isolera sig (Probst, Arber & Faithful, 2013a). 

5.1.2 Oro över lukt, blod och exsudat 

Det framkommer i analysen att patienters oro över symptomen såsom lukt, blod och exsudat 
var också bland de orsaker som ledde till deras isolering. Många patienter var oroliga över att 
lukt och blod från tumösår kan ses av andra människor och då blir deras hemlighet avslöjad 
(Lund-Nielsen, Midtgaard, Rørth, Gottrup & Adamsen, 2011; Lund-Nielsen, Muller & Adam-
sen, 2005a; Lund-Nielsen, Muller & Adamsen, 2005b; Probst, Arber & Faithful, 2013b). För 
några av patienter betydde enligt Lo, Hu, Hayter, Chang, Hsu and Wu (2008) oron över lukt 
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och exsudat från såret inte bara isolering utan även avstånd från tidigare aktiviteter: ”Before 
the wound was present I would always travel with my family. Now, I worry about bleeding 
and leakage. I don’t travel any more” (Lo, Hu, Hayter, Chang, Hsu & Wu, 2008, s. 2699-
2708). 

Enligt patienter orsakade såret konstanta hudförändringar och okontrollerad sårvätska. På 
grund av läckage krävdes det många klädbytten och mycket tvätt. Dessutom kunde ångest 
och ängslan över läckage från såret leda till att patienter stannade hemma och inte deltog i 
olika sociala aktiviteter (Probst, Arber & Faithful, 2013a; Lund-Nielsen, Muller & Adamsen, 
2005b). Bakom oron fanns också en önskan att ingen skulle se eller känna till såret (Lund-
Nielsen, Muller & Adamsen, 2005b, Probst, Arber & Faithful, 2013b). Lukt från såret orsa-
kade lidande (Probst, Arber & Faithful, 2013a; Lund-Nielsen, Muller & Adamsen, 2005a). En 
av kvinnliga patienterna berättade enligt Alexanders studie (2010b) att det största problemet 
för henne inte var smärta utan oron att hon kommer att vara ihågkommen som en dåligt luk-
tande människa: 

… it’s not that it’s causing me pain, discomfort, blah, blah, you can live with things like that. 
It’s definitely, definitely the consciousness and the smell… the fact that everyone associates it 
like bad hygiene… that is predominantly I guess my, my biggest thing. (Alexander, 2010b, s. 
460) 

Några av patienter kunde även nyansera sina upplevelser av lukten och beskriva den som lukt 
av förfall och sårvätska (Lund-Nielsen, Muller & Adamsen, 2005a). Synliga sår med lukt 
kopplades för många patienter till ordet lidande (Probst, Arber & Faithful, 2013b). De drab-
bade ville kontrollera sina tumörsår med alla möjliga medel men det var svårt och en av de 
sjuka kvinnorna beskrev sina upplevelser enligt följande i Probst, Arber och Faithful studie 
(2013b): 

Well I had a very large hole, and then it festered. Well you know there was this yellow fluid and 
in time it started to smell. That was very unpleasant. And I always thought everyone else could 
smell it. I have a very sensitive nose, and I always smelt it. Well it came from down there up to 
my nose. And so I asked myself: “If I smell it, will others smell it too?” And they did, I am sure. 
So I washed it with cold water before I met anyone. (Probst, Arber & Faithful, 2013b, s. 354)  

En av patienterna berättade: ”Dispite me using the perfume, it can’t cover the wound odour” 
(Lo, Hu, Hayter, Chang, Hsu & Wu, 2008, s. 2699-2708). Förutom lukt upplevde patienter 
enligt Probst et al. (2013b), svårigheter att hantera även blödning, smärta och klåda. Dessa 
symtom väckte avsky och påverkade patienterna mentalt. En av patienterna berättade att lukt 
från såret påverkade negativt dennes upplevelser av sig själv: ”Before developing the wound, 
I was quite confident about my appearance. Now, I am very ashamed and lose self-confiden-
ce, due the malodour” (Lo, Hu, Hayter, Chang, Hsu & Wu, 2008, s. 2699-2708). Enligt Lo et 
al (2008) och Lund-Nielsen, Muller och Adamsen (2005b) hade fysiologiska symptom signi-
fikant psykologisk inverkan på patienter och de beskrev sina psykologiska och fysiologiska 
symptom som smärtsamma och de orsakade lidande. Blödning associerades för många med 
allvarlig sjukdom (Lund-Nielsen, Muller & Adamsen, 2005a; Probst, Arber & Faithful, 
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2013b). Patienter berättade att de upplevde förlägenhet över symptomen och oron över att bli 
avslöjade i samband med dessa symptom (Probst, Arber & Faithful, 2013a; Probst, Arber & 
Faithful, 2013b). En del patienter berättade även att de inte ville bli ihågkomna som dålig 
luktande människor och att denna oro, ängslan och skam över lukt orsakade psykologiskt 
lidandet (Probst, Arber & Faithful, 2013a; Probst, Arber & Faithful, 2013b; Lund-Nielsen, 
Muller & Adamsen, 2005b; Lund-Nielsen, Muller & Adamsen, 2005a). 

5.2 Påverkat liv och förändrad bild av sig själv 
Lukt från såret, smärta och exsudat, skam och frustration över dessa symptom påverkade 
patienternas liv, vardagar, vanor och intresse. Detta nya, oönskade liv var inte som det tidi-
gare livet och förändrade också deras egen bild av sig själva. Förändringar i patienters egen 
inre värld samt i deras miljö runt omkring, som funnits under deras liv före tumörsåret, be-
skrevs av många som en ny okänd existens. Det fanns många likheter i patienters beskriv-
ningar av hur deras liv påverkades. Många kallade det som en ny okänd existens eller som ett 
liv som inte liknande deras tidigare liv när allting var normalt. Tumörsår påverkade enligt 
många patienter alla aspekter av deras liv. Många av dem längtade efter sitt gamla liv och 
uppgav att såret ledde till att de upplevde sig som annorlunda. Dessa upplevelser blev grun-
den till två subteman som betecknades som ”Att tvingas in i en ny existens som är olik den 
tidigare” och ”Att uppleva sig annorlunda”. 

5.2.1 Att tvingas in i en ny existens som är olik den tidigare  

Enligt patienter påverkade symptomen från deras tumörsår varje aspekt av deras liv. Tu-
mörsår omformade enligt patienters berättelser till stor del deras tidigare välbekanta existens 
som oåterkalleligt ersattes med ny okänd och ovälkommen existens (Alexander, 2010b; 
Probst, Arber & Faithful, 2013b; Probst, Arber & Faithful, 2013a). Den nya existensen be-
skrev några patienter som ett tillstånd när allt som förut var bekant höll på att gå isär, och 
patienterna hade lite inverkan på sin nya och okända existens (Alexander, 2010b). Patienter 
berättade att de hade svårt att sova på grund av stickande smärta från såret, de var tvungna 
att byta vanlig mat till en mer anpassad (Lo, Hu, Hayter, Chang, Hsu & Wu, 2008; Probst, 
Arber & Faithful, 2013b).  

Tumörsår pressade patienter in i någonting som var utanför det vanliga för dem och detta 
påverkade vardagarna negativt, även sexualiteten och sociala relationer påverkades (Lund-
Nielsen, Muller & Adamsen, 2005b; Lo, Hu, Hayter, Chang, Hsu & Wu, 2008). Många pati-
enter beskrev att tumörsår påverkade deras sätt att leva och de beskrev sitt nya liv som trau-
matiskt. Denna nya livserfarenhet väckte tankar om det gamla livet som de ville få tillbaka. 
Många patienter berättade också att de ville vakna en dag och igen uppleva sig som de var 
tidigare (Probst, Arber & Faithful, 2013b, Probst, Arber & Faithful, 2013b; Piggin & Jones, 
2007). Det framkommer i studierna att en del kvinnliga patienter, trots påverkan av tu-
mörsår, försökte att leva som tidigare. Dessa försök var dock inte lätta på grund av symptom 
från tumörsår (Probst, Arber & Faithful, 2013b; Piggin & Jones, 2007). En del patienter för-
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klarade att de ville vara som tidigare igen. De menade att de ville få tillbaka sitt tidigare liv 
med sin välbekanta roll i familjen och omgivningen (Piggin & Jones, 2007, Lund-Nielsen, 
Muller & Adamsen, 2005b). En av kvinnorna berättade: ”I just want to be and look as normal 
as the next person and I am always trying to do things just to look normal” (Piggin & Jones, 
2007, s.389). Livet med tumörsår enligt Piggin och Jones (2007) beskrev en av patienterna 
som en mental krävande existens som blev en av orsakerna till upplevelser av förlust av sin 
tidigare roll i familjen: ”It’s not the cancer that’s getting me down, it’s the wound. The wound 
– well, it stops me doing the things the cancer doesn’t, like swimming with my kids and the-
refore being a mum” (Piggin & Jones, 2007, s. 387). 

Tumörsår beskrevs av patienter som förödande, som en transformation till en ny existens. 
Sjukdomens påverkan på livet dominerades enligt studierna av en upplevelse av förlust, för-
virring, nöd, misstro, och många sörjde sitt gamla liv (Alexander, 2010b; Piggin & Jones, 
2007). För många omvandlades livet till något nytt, som överskuggades av smärtsamma fysi-
ologiska och psykologiska symptom, till en ny existens, och patienter beskrev sitt liv som 
traumatiskt och utmanande (Lund-Nielsen, Muller & Adamsen, 2005b; Alexander, 2010; 
Probst, Arber & Faithfull, 2013a). Patienter upplevde sitt nya liv, till skillnad från det tidiga-
re, som frustration och förlust av makt, som ett kroppsligt och själsligt lidande (Lund-
Nielsen, Muller & Adamsen, 2005b; Lo, Hu, Hayter, Chang, Hsu & Wu, 2008). Den påverkan 
som tumörsår hade på deras liv beskrevs av patienter som en utmaning att kunna hantera 
fysiskt och psykiskt. En av kvinnorna berättade enligt Probst, Arber och Faithful (2013b) att 
det var väldigt svårt att hantera såret och samtidigt att leva som tidigare innan sjukdomen: 

It is so difficult for me to hide it because I am someone who doesn’t want anyone to know 
about it. I try to look as I did before the disease. But sometimes it is not possible because I try 
to do what other people do. But at the moment it is not possible. I am constricted. I have to 
wear loose clothes, so I can hide it. The problem is my swollen arm as well as the wound. I just 
want my free mobility back. I think I’d feel more normal then. (Probst, Arber & Faithful, 
2013b, s 357) 

Det nya livet, till skillnad från det tidigare, pressade många att utveckla nya relationer till sig 
själva och andra. Den nya existensen gjorde det tydligt för en del av patienterna hur viktigt 
det är att leva med något slags hopp angående sin hälsa och välbefinnande. En del patienter 
förändrade generellt sitt sätt att förhålla sig till omvärlden (Alexander, 2010b; Lindahl, Nor-
berg & Söderberg, 2007). Det framkom i studierna att patienter hanterade sitt nya liv på olika 
sätt. De prövade olika metoder för sårbehandling, dieter eller försökte att integrera tumörsår 
med sin nya existens (Probst, Arber & Faithful, 2013b; Lo, Hu, Hayter, Chang, Hsu & Wu, 
2008, Lund-Nielsen, Muller & Adamsen, 2005a; Lund-Nielsen, Muller & Adamsen, 2005b; 
Lund-Nielsen, Midtgaard, Røth, Gottrup & Adamsen, 2011; Lindahl, Norberg & Söderberg, 
2007). En del patienter berättade enligt Probst, Arber och Faithful (2013b) om sår för sin 
omgivning och detta hjälpte dem att hantera det påverkade livet och uppleva sig som tidigare 
igen: 

I feel much better since I told my family about it. They support me in a nice way, unlike those 
at the hospital. I feel healthier than before. I also treat it by myself. I do it in the morning and 
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in the evening. I was even able to go with my daughter and the kids to the sea. She helped me 
manage it. That was great. I loved it. I felt very normal. (Probst, Arber & Faithful, 2013b, s. 
357)  

Patienter kunde associera hur de påverkats av sitt tumörsår med livets slut, och dessa sår 
upplevdes av några som den värsta delen av cancer. Patienter berättade att de hoppades på 
en smärtfri och fridful död (Alexander, 2010b; Piggin & Jones, 2007).  

5.2.2 Att uppleva sig annorlunda 

Det framkom i studierna att symptomen från tumörsåren påverkade patienters upplevelser 
av sig själva, sina egenskaper, sin identitet och kropp. Patienter berättade att de försökte leva 
som tidigare även om de upplevde sig annorlunda både fysiskt och psykiskt (Probst, Arber & 
Faithful, 2013b; Piggin & Jones, 2007). Att vara annorlunda förklarade en del av patienterna 
som en förändrad uppfattning om sig själva och som upplevelser av sig själva som sårbara 
personer, vissa försökte även dissociera sig själva från sina egna kroppar (Probst, Arber & 
Faithful, 2013b; Lund-Nielsen, Midtgaard, Rørth, Gottrup & Adamsen, 2011; Lindahl, Nor-
berg & Söderberg, 2007). De upplevde även att det var obekvämt att se sig själva med tu-
mörsår i spegeln (Lund-Nielsen, Midtgaard, Rørth, Gottrup & Adamsen, 2011). Enligt Probst, 
Arber och Faithfull (2013b) ville de sjuka bli normala, fast de upplevde sig annorlunda: 

Yes, I must say only the community care nurses know about it; yes I will not say anything to 
my husband, because I do not want to trouble him. I try to act as normal as possible. But it gets 
bigger and bigger and I cannot wear a bra anymore. (Probst, Arber & Faithfull, 2013b, s. 357) 

Patienter förklarade också att de upplevde sig annorlunda på grund av känslan av sårbarhet 
(Piggin & Jones, 2007). Sin sårbarhet förklarade en del av patienterna med att tumörsår för-
ändrade deras liv och kropp som de inte längre kunde lita på. Patienter förklarade också att 
någonting förändrades i deras egen uppfattning av sig själva. Känslan av att vara annorlunda 
kopplade de till sina upplevelser av sårbarhet, till sin förändrade uppfattning om sin egen 
personlighet och kropp. En av de kvinnliga patienterna berättade enligt Piggin och Jones 
(2007) att tumörsår väckte en stark strävan att inte förlora sin identitet och att bara vara 
normal igen: ”I just want to be and look as normal as the next person and I am always trying 
to do things just to look normal” (Piggin & Jones, 2007, s. 389). 

En del patienter beskrev också sina upplevelser av att vara annorlunda i jämförelser med de 
rådande sociala normerna. Alla dessa upplevelser ledde till förändringar i relationer till fa-
miljen och andra (Piggin & Jones, 2007; Alexander, 2010b; Lindahl, Norberg & Söderberg, 
2007). Många ville kompensera upplevelserna av förlust av sin identitet genom en strävan att 
vara normal igen (Probst, Arber & Faithful, 2013b; Piggin & Jones, 2007). Symptom från 
tumörsår påverkade patienters egna kroppsupplevelser negativt. En kvinnlig patient för-
klarar enligt Piggin och Jones (2007) hur tumörsår förändrade hennes liv och hennes relat-
ioner till mannen: 
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It’s worse for him – when he sees me I am not the girl he fell in love with, instead I have got 
horrible wounds. There’s nothing feminine or attractive about me any more. I wouldn’t dream 
of going to bed without a nightie on, because it would be awfull for him. (Piggin & Jones, 2007, 
s. 389) 

Några patienter berättade att de upplevde sig annorlunda på grund av lukt från tumörsår 
som de inte kunde kontrollera. Många berättade om upplevelser av förlust av identitet, att de 
hade svårt att känna igen sina egenskaper och att sjukdomen negativt påverkade relationer 
med familjen och vänner (Piggin & Jones, 2007; Alexander, 201ob). En del av de kvinnliga 
patienterna gav enligt studierna (Lund-Nielsen, Muller & Adamsen, 2005b) en relativt kom-
plicerad bild av sina upplevelser av att vara annorlunda, och inkluderade i bilden inte bara 
sina personliga egenskaper och sociala roller utan även sin könsidentitet som de beskrev som 
en förlust av femininitet (Lund-Nielsen, Muller & Adamsen, 2005b; Lund-Nielsen, Muller & 
Adamsen, 2005a). Sina tidigare egenskaper och femininitet associerade en del kvinnliga pati-
enter med sin socialisering, och därför var det viktigt att se bra ut men tumörsår förhindrade 
detta och gjorde dem annorlunda (Lund-Nielsen, Muller & Adamsen, 2005b). På grund av 
symptomen från såret upplevde många sig själva inte som tidigare utan som annorlunda, och 
dessa upplevelser beskrev många som att vara kraftlösa, som en förlust av kontroll över 
kroppen. Patienter berättade att de inte längre kunde känna igen sin tidigare förmåga att 
vara oberoende och självständiga (Probst, Arber & Faithful, 2013b; Alexander, 2010b; Lin-
dahl, Norberg & Söderberg, 2007). Påverkan av ett fysiskt lidande liv försvagade patienter 
mentalt och även deras bild av sig själva. Det framkommer i studierna att hanteringen av en 
förändrad bild av sig själv och kroppen blev en svår utmaning både kroppsligt och själsligt 
(Lo, Hu, Hayter, Chang, Hsu & Wu, 2008; Lund-Nielsen, Muller & Adamsen, 2005b; Probst, 
Arber & Faithful, 2013b; Lindahl, Norberg & Söderberg, 2007). 

Det framkom i analysen av studierna att tumörsår som syns och luktar påverkade patienters 
upplevelser av sig själva. Många av dem berättade att de upplevde sig annorlunda jämfört 
med sitt tidigare liv. Patienterna förklarade att de upplevde sina egna egenskaper, sin egen 
bild av sig själva, sin identitet, sin egen kropp och sin egen doft på ett annorlunda sätt. Pati-
enter beskrev också att de upplevde sig annorlunda på grund av förlorad kontroll över egen 
kropp och på grund av kroppsligt lidande och själslig utmattning. 

6 DISKUSSION  

I detta avsnitt diskuteras val av metod. Vidare diskuteras resultatet i relation till slutsatser 
från tidigare forskning och de valda teoretiska utgångspunkterna. Avsnittet avslutas med en 
etikdiskussion. 
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6.1 Metoddiskussion 
Detta examensarbete är en litteraturstudie som genomfördes enligt modellen för analys av 
redan bearbetat material (Evans, 2002). Metoden utgår ifrån en sammanställning av kvalita-
tiva studier, och Evans (2002) sammanfattar den som en beskrivande syntes (descriptive 
data synthesis) av redan bearbetat material. En sådan analys innehåller olika steg: insamling 
av data, identifiering av nyckelfynd, sammanställning av urskilda teman och beskrivning av 
fenomenet. Metoden ger en mer nyanserad och fördjupad bild av tidigare forskning inom 
området, och samtidigt hjälper den till att få fram likheter och skillnader mellan olika under-
sökningar. Metoden bidrar dessutom till att få en översikt över ämnet. Den valda modellen 
kräver att forskaren ständigt måste förhålla sig till texten och undvika egna tolkningar i for-
mulering av teman och subteman.  

Dessa utgångspunkter väckte frågan om vilken roll en förförståelse av ämnet spelar, om ris-
ken att läsa emellan raderna och hur detta skulle påverka examensarbetets resultat. En an-
nan risk som kunde påverka resultatet handlar om att detta examensarbete inte skrevs av två 
studenter utan bara av en. Detta innebär att möjlighet att diskutera olika steg i examens-
arbetet med en annan student uteblev. För att minimera riskerna för egna tolkningar och 
andra av de ovan nämnda riskerna lästes studierna flera gånger. Utgångspunkten för vidare 
steg blev identifiering och gruppering av konkreta ord och meningar i texterna utifrån skill-
nader och likheter. De identifierade temana och subtemana markerades med olika färger. 
Nyckelfynd översattes sedan ordagrant till svenska och kontrollerades sedan några gånger 
med den engelska texten. 

För utvärdering av kvalitativa studier används enligt Polit och Beck (2017) olika kriterier och 
bland dem är trovärdighet (credibility), giltighet (validity) och överförbarhet (transferabili-
ty) det viktigaste. Trovärdighet är ett kriterium för utvärdering av insamlad data i en kvalita-
tiv studie och hur trovärdiga tolkningarna av resultat är. Alla publikationer som valdes som 
underlag för analysen i examensarbetet hade inklusions- och exklusionskriterier. Samtliga 
artiklar är vetenskapliga eftersom de hämtades från databaser som specialiserat sig på publi-
kationen av medicinska och vårdvetenskapliga artiklar. Analysen av insamlat material gjor-
des utifrån en modell för analys av redan bearbetat material (Evans (2002) och med minimal 
omtolkning. Utifrån denna modell genomfördes analysen i fyra steg. Artiklar lästes först nog-
grant några gånger. I nästa steg identifierades nyckelfynd. Ur dessa urskildes sedan teman 
och subteman för att komma fram till ett eget resultat. Resultat från de valda studierna be-
handlades i detta examensarbete enligt alla de nämnda ovan stegen och med hänsyn till ris-
kerna för egna tolkningar. Dessa risker minimerades med hjälp av upprepade kontroller av 
texter på engelska och identifiering av teman och subteman främst utifrån texten på eng-
elska. Alla dessa steg ger grunder att betrakta resultat i examensarbetet som trovärdigt. 

Kriteriet giltighet handlar enligt Polit och Beck (2017) om i vilken utsträckning slutsatserna i 
examensarbetet är korrekta och välgrundade, om det som skulle mätas verkligen har mätts. 
Identifierade teman och subteman kontrollerades ett antal gånger i relation till nyckelfynd 
för att säkerställa att de stämmer överens med ursprungligt material och för att minska ris-
ken för en egen felaktig tolkning. Nyckelfynd lästes också upprepade gånger med fokus på om 
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de motsvarar examensarbetets syfte. Dessa steg gör att det går att bedöma slutsatserna i ex-
amensarbetet som giltiga. 

Överförbarhet (Polit & Beck, 2017), slutligen, handlar om i vilken omfattning resultat kan 
överföras till andra grupper av patienter eller människor och i vilken utsträckning resultaten 
kan generaliseras. Detta examensarbete handlar om upplevelser hos en liten procent av pati-
enter som utvecklar tumörsår med lukt. Det är tveksamt om resultatet kan användas för att 
förstå upplevelser hos alla patienter med olika slags sår. Snarare kan resultatet främst kopp-
las till en grupp patienter med svårläkta kroniska sår som kräver tid för behandling. 

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet i detta arbete visade att synliga tumörsår med lukt påverkar patienter negativt, 
både kroppsligt och själsligt. De drabbade beskrev sina upplevelser med starka ord såsom 
skam, frustration, förlägenhet eller avsky. Patienter skämdes att såret luktade och att det 
läckte sårvätska ur det. De berättade att de inte kände igen sitt tidigare liv, sin egen kropp 
eller sin personlighet. En del av patienterna beskrev sig själva som personer med en förlorad 
identitet, med förändrade personliga egenskaper och nya sociala roller. Kvinnliga patienter 
berättade att tumörsår inte bara påverkade deras sociala roller utan även deras könsidentitet 
och att de upplevde detta som en förlust av femininitet. Sådana drastiska förändringar ledde 
till isolering, ensamhet, depressioner och lidandet.  

Liknande problem uppmärksammade studier (Alexander, 2010a; Grocott, 2007; Probst, Ar-
ber & Trojan, 2012) om sjuksköterskors och anhörigas upplevelser av att vårda patienter med 
tumörsår. Många sjuksköterskor uppmärksammade enligt Groccot (2007) att smärta som 
många av deras patienter med tumörsår upplevde kunde ha olika källor och kunde orsakas 
inte bara av fysiologiska förändringar utan även av psykologiska. Därför efterfrågade många 
sjuksköterskor en sådan behandling av patienter som skulle kunna kombinera både läkeme-
del och psykologiskt stöd.  

Bland andra stora problem för både patienter och vårdpersonal nämns blödning och läckage 
av sårvätska. Många anhöriga beskriver, precis som deras nära med tumörsår, sina vardagar 
som en ständig kamp mot exsudat, lukt och blod som bidrar till ett extremt lidande i många 
familjer (Probst, Arber & Trojan, 2012).  

Även sjuksköterskor upplevde själva stora psykiska och fysiska problem under behandlingen 
av sina patienter (Wilkes, Boxer & White, 2003). De förklarade detta med svårigheter att se 
på såret, samtidigt som att de inte skulle visa sina känslor när patienter tittade på dem. Tidi-
gare forskning (Taylor, 2011; Probst, Arber & Faithfull, 2009) visar också hur sjuksköterskor 
och anhöriga upplever sin hjälplöshet i strävan att lindra den drabbades lidandet, att de 
drömmer om botemedel för att kunna hantera sjukdomen och att de inte vågar säga någon-
ting eller kan hitta ord för att trösta sina patienter eller deras anhöriga.  

Det framkom från studierna att tumörsår starkt påverkade patienters personlighet. Många 
kände inte igen sig själva och upplevde sig annorlunda. Tillståndet av att vara annorlunda 
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beskrev de som att uppleva sig själv annorlunda både kroppsligt och själsligt. Patienter berät-
tade att någonting förändrades i deras egen uppfattning av sig själva, att de ville vara nor-
mala fast de upplevde sig annorlunda. Detta kopplade de till sina upplevelser av sårbarhet, 
till sin förändrade uppfattning av sin egen personlighet. En del av patienterna beskrev också 
sina upplevelser av att vara annorlunda i jämförelser till rådande sociala normer. Sin sårbar-
het förklarade patienter som ett liv i en kropp som de inte kan lita på. Alla dessa upplevelser 
ledde till förändringar i relationer till familjen och andra. Upplevelserna av förlust av sin 
identitet ville många patienter kompensera genom en strävan att vara normal igen.  

Liknande förändringar kan ses hos många av deras nära anhöriga som vårdar dem. Männi-
skor som tidigare var mjuka och omtänksamma kunde i samband med sina tumörsår för-
vandlas till aggressiva personer (Alexander, 2010a). Vård av sjuka anhöriga krävde mycket 
tid och ledde ofta till social isolering. Många anhöriga som vårdade sina nära med tumörsår 
beskrev sitt liv som en stor isolering. Vård av sjuka anhöriga förändrade drastiskt allting i 
deras liv, och detta liv förvandlades för många av dem till ett heltidsjobb för sårbehandling 
och innebar ett stort psykosocialt tryck (Probst, Arber & Trojan, 2012).  

Resultatet i examensarbetet visade att många patienter också upplevde samma sociala isole-
ring på grund av sin sårbehandling. Många patienter beskrev hur mycket tid som krävdes för 
att ta hand om såret, rengöra det och byta förband. Alla dessa steg var så utmattande att 
några av patienter istället valde att stanna hemma och isolera sig. 

För att hantera alla dessa problem efterlyser sjuksköterskor och anhöriga nya metoder för 
behandlingen, rekommendationer och utbildningen (Probst, Arber & Faithfull, 2009). I tidi-
gare forskning (Abbotts, 2010) finns tydliga exempel på att nya metoder kan spela en avgö-
rande och positiv roll för främjandet av patienters välbefinnande, och intresset att utveckla 
sådana metoder som minimerar lukt från tumörsår finns bland forskare i många länder 
(Ousey & Roberts, 2016; Ousey, Roberts & Gefen, 2017). En önskan om utbildning och stöd 
för att klara utmaningarna finns även hos patienter. Många av dem upplevde trygghet och 
större självförtroende med evidensbaserad praxis, en särskild roll för deras välbefinnande 
spelade psykosocialt stöd. Enligt ett av de identifierade temana i detta examensarbete är 
strävan att få hopp i livet, att kontrollera exsudat, smärta och blödning och att bli normal 
igen drivande för många patienter. Alla dessa och andra problem tas upp i samband med 
tumörsår både av forskare och patienter, och är viktiga faktorer för sjuksköterskors verksam-
het och beskrivs i många styrande dokument så som i Kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska (2017) eller i Patientlagen (SFS 2017:615). 

Alla patienters upplevelser kopplades i examensarbetet till Erikssons (2015) beskrivning av 
lidandet, hälsa, den lidande människan och lidandets drama. Lidandet och hälsa är en del av 
livsprocessen och är två sidor av människans liv. Dessa sidor är i ständig relation till 
varandra och återspeglas på tre olika nivåer: att ha ett lidande, att vara i lidandet och att 
varda i lidandet. Hälsa är en upplevelse av en helhet för en människa, tappar människan 
denna känsla tar lidandet över. Resultatet visar att patienter upplevde sig främmande för sig 
själva i början av behandlingen, att de sedan sökte meningen med livet med tumörsåret. Livet 
med tumörsår beskrevs som att inte känna igen sig själv, att livet blev annorlunda, att patien-
ter också upplevde sig annorlunda. I resultatet framkom även att patienter sökte sin egen 
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strategi för att bli bättre och upplevde välbefinnande och bekvämlighet när de antingen på 
egen hand eller med hjälp av vårdpersonal kunde hitta sätt att kontrollera sina tumörsår. Det 
framkommer tydligt ur resultatet i examensarbetet att patienters lidande utspelas i ett lidan-
dets drama (Eriksson, 2015), och patienter behöver enligt Eriksson (2015) för att lindra sitt 
lidande en medaktör som kan lindra lidandet genom att vara med den drabbade, lyssna och 
visa sitt medlidande på olika sätt. Det framkom också tydligt att patienter med tumörsår be-
höver professionell hjälp som är individuellt anpassad. Att ha tumörsår beskrev patienter 
som en utmaning som ger utrymme för hopp, en möjlighet att hitta balans mellan lidandet 
och välbefinnande. Att ”varda i lidandet” är en kamp mellan det goda och det onda med ett 
hopp att livet besegrar det onda och då kan man finna en mening i livet. 

I resultatet och i tidigare forskning (Probst, Arber & Faithfull, 2009; Schulz, Triska & Tonkin, 
2002) kunde man finna att behandling av tumörsår krävde samarbete och samspel mellan 
alla ingående parter, sjuksköterskor, patienter och anhöriga. Då utspelas lidande i ett drama 
(Eriksson, 2015) där patienten spelar huvudrollen men som behöver medaktörer för att gå 
igenom alla akter för att hitta svaren på alla sina frågor. Dessa akter inkluderar enligt Eriks-
son (2015) att lidandet bekräftas. Vidare kommer behovet av att kunna utrycka lidandet och 
kunna finna tid och rum för detta, något som kan leda till försoning och till någonting nytt. 
För att klara alla dessa utmaningar ska en människa inte behöva vara ensam. 

Som nämnts tidigare hade tre av de tio för examensarbetet valda artiklarna inte som huvud-
syfte att beskriva patienters upplevelser av att ha tumörsår som syns och luktar. Men de in-
nehöll tydliga beskrivningar av dessa upplevelser och på detta sätt sammanföll de med exa-
mensarbetets syfte. Sammanlagt intervjuades i de tio valda artiklarna 103 patienter, och av 
dessa deltog bara 35 i de studier som inte beskrev patienters upplevelser av tumörsår som 
huvudsyfte. Trots detta finns det dock en risk att detta kunde påverka resultatet i examens-
arbetet. 

6.3 Etikdiskussion 
Etiska överväganden gjordes i samband med användning av citat från patienter som intervju-
ades av forskare. Några meningar från patienters berättelser publicerades som citat i de valda 
studierna och återgavs i examensarbetet. Det fanns ingen möjlighet att fråga de intervjuade 
patienterna om tillåtelse att citera deras ord. Citat används med goda avsikter och för att bi-
dra till en djupare kunskap om det beskrivna problemet och i den omfattning som behövs i 
examensarbetet och följer riktlinjerna från Codex (2018). För att ytterligare minimera risken 
för etiska problem används citaten korrekt utan några förändringar med hänvisning till käl-
lan. Patienternas berättelser återgavs på samma språk som står i studierna, inklusive stavfel 
enligt APA (2018). Citaten innehåller inga patienters namn.  
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7 SLUTSATSER  

Syftet med detta examensarbete var att beskriva patienters upplevelser av att ha tumörsår som syns 
och luktar. Inblick i dessa upplevelser är viktigt för att möta behovet, planera och genomföra vården 
utifrån evidensbaserad kunskap. Professionell hjälp, rätt information i rätt tid, förmåga att lyssna på 
vad patienter vill förmedla, psykologiskt stöd och anpassad till patienters behov sårbehandling kan ha 
en betydande lindrande effekt för patienter och kan hjälpa dem att återfinna sitt välbefinnande.  
Kunskap om att patienter i samband med tumörsår som syns och luktar upplever ett starkt kroppsligt 
och själsligt lidande kan användas i en sjuksköterskas verksamhet för att effektivt lindra smärta, be-
handla lukt, exsudat och blod. Det faktum att ständiga förändringar i såret väcker frustration, skam, 
oro och depressioner hos patienter är också viktig kunskap för att på ett effektivt sätt lindra lidandet. 
En annan kunskap – som handlar om att patienter skäms över sina tumörsår och att lukt, blod och 
exsudat ofta tvingar dem att stanna hemma, att de avstår från för dem vanliga aktiviteter – är ytterli-
gare en viktig kunskap för en sjuksköterska som planerar vård av patienter. Denna kunskap kan inte 
bara bidra till en bättre vård av patienter med tumörsår utan även med andra sår. Kunskap om patien-
ters kroppsliga och själsliga lidanden kan hjälpa en sjuksköterska att bryta patienters sociala isolering, 
bidra till att patienter kan bygga bättre relationer med familjemedlemmar och med andra i sin omgiv-
ning. 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Som beskrevs tidigare i detta examensarbete uppkommer tumörsår av olika orsaker och inte hos alla 
cancerpatienter. Oftast drabbas kvinnor, och detta händer i samband med metastaserande bröst-
cancer. Även män kan drabbas av metastaser, och detta sker främst i samband med melanom. I de 
studier som valdes för examensarbetet uppmärksammades främst kvinnors upplevelser av att ha tu-
mörsår. Sammanlagt intervjuades i studierna 95 kvinnor och endast 8 män. Vissa studier förklarade 
tydligt att syftet var att undersöka enbart kvinnliga upplevelser. Andra analyserade patienters upp-
levelser av att ha tumörsår generellt, utan hänsyn till kön. Detta betyder att sammanfattningen av re-
sultaten från studierna i detta examensarbete återspeglar främst kvinnliga upplevelser. Frågan och 
nyfikenhet att veta hur just män upplever sina tumörsår väcktes under examensarbetet på grund av en 
tydlig överrepresentation av kvinnliga berättelser. Frågan om hur manliga patienter upplever sina 
tumörsår kan vara intressant och viktig att svara på i samband med sjuksköterskans ansvar att ge vård 
som är mer anpassad till patienters konkreta individuella behov. En annan fråga som är intressant att 
utforska handlar om patienters upplevelser av att ha tumörsår före och efter medicinsk behandling och 
psykologiskt stöd. Jämförelser och beskrivning av de valda behandlingsmetoderna, patienters psyko-
logiska och fysiologiska reaktion på dem kan vara vägledande för sjuksköterskor som söker kunskap 
och stöd för sitt omvårdnadsarbete.
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BILAGA A: SÖKMATRIS 

Databas/ 
datum 

Sökperiod Sökord Antal träffar  Antal valda 

CINAHLPLUS/ 
2018-04-12 

 Fungating* AND wound* 
AND neglected* + direkt 
sökning 

2 

 

1 (artikel nr. 10) 

 

CINAHL plus/  

2018-04-12 

2005-2018 cancer* AND wounds* 
AND avoidance*+ direkt 
sökning 

4 

 

1 (artikel nr. 1) 

CINAHL plus/ 

2018-04-12 

2005-2018 Experience* AND funga-
ting wound* AND care* 

30  1 (artikel nr. 8) 

CINAHL plus/ 

2018-08-19 

 Experience* AND funga-
ting wound* AND care*  

och direkt sökning 

166 

 

1 

1 (artikel nr. 3) 

CINAHLplus/  

2018-04-12 

2005-2018 experience of patient* 
AND fungating wounds* 
AND odor* 

10  3 (artiklar nr. 2,4) 

PubMed/ 

2018-04-12 

2005-2018 Cancer* AND wound* 
AND nursing* AND 
odor* 

 

61 3 (artiklar nr. 7,5,9) 

PubMed/ 

2018-04-12 

2005-2018 Patients* AND funga-
ting* AND wound* 

 

29  

 

 

1 (artikel nr. 6 ) 
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BILAGA B: MATRIS FÖR ARTIKLAR 

10 artiklar med sammanlagd 103 intervjuade patienter   

Författare, 
Årtal, tid-
skrift, da-
tabas 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalité 

1. Lund-
Nielsen, B., 
Midtgaard, 
J., Røth, M., 
Gottrup, F., 
Adamsen, L. 

Danmark 

Cancer 
Nursing, 
2011, 34 (4) 

s.277-285 

CINAHLplus  

An avalanche of 
ignoring–a quali-
tative study of 
health care 
avoidance in wo-
men with malig-
nant breast can-
cer wounds 

Att beskriva 
orsaker som 
ledde till att 
kvinnor med 
avancerad 
bröstcancer 
och med tu-
mörsår undvek 
vård 

Ansats: deskriptiv fenomenolo-
gisk.  

Datainsamling: semistrukture-
rade intervjuer, 17 patienter med 
avancerad och försummad bröst-
cancer 

Resultaten visar 
att kvinnor som 
upplever bestän-
dig emotionell 
och social belast-
ning och som 
upptäcker bröst-
förändringar kan 
försöka hantera 
sin livssituation 
genom att igno-
rera symptom för 
att undvika häl-
sovård. Detta kan 
leda till utveckl-
ing av tumörsår 
och dålig prognos 

 

 

14/14 

2.Probst, S., 
Anne Arber, 
S., Faithfull. 

Schweiz, 
European 
Journal of 
Oncology 
Nursing, 

Malignant funga-
ting wounds - The 
meaning of living 
in an unbounded 
body 

Syftet är att 
tydliggöra pati-
enters upple-
velser av att ha 
malign funga-
ting sår  

 

Ansats: tolkande fenomenologisk 
analys 

Datainsamling: semistrukture-
rade intervjuer med 9 patienter 
med tumörsår pga bröstcancer 

Patienter behöver 
mer information 
och råd om sina 
sår för att han-
tera behandling, 
fysiskt och men-
talt, för att upp-
leva känslor av 
att ha kontroll 

14/14 



 

2 

 

2013 a, 17, s. 
38-45 

CINAHLplus 

 

över sin egen 
kropp 

3. Lindahl 
E., Norberg 
A., Söder-
berg A. 

Journal of 
Nursing & 
Healthcare 
of Chronic 
Illnesses, 
2007, 16(1), 
s.68-75 

CINAHLplus 

The meaning of 
living with ma-
lodorous exuding 
ulcers 

Syftet med 
studien är att 
belysa patien-
ters upplevel-
ser av att ha 
kroniska sår 
med lukt och 
exsudat 

Ansats: hermeneutisk fenomeno-
logi 

Datainsamling: intervjuer med 7 
kvinnor och två män med olika 
kroniska sår (inkl. tumörsår) med 
lukt och exsudat  

Patienter berättar 
att på grund av 
symptomen från 
såren upplever de 
sin egen kropp 
som smutsig och 
skämdes för det. 
De upplever sig 
isolerade, kraft-
lösa och frustre-
rade. Respekt och 
kärlek från om-
givningen stärkte 
självförtroende 
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 Malignant funga-
ting wounds: an 
analysis of the 
lived experience  

Syftet med 
studien är att 
belysa patien-
ters upplevel-
ser av att ha 
maligna tu-
mörsår 

Ansats: Heideggers hermeneutisk 
fenomenologi 

Datainsamling: ostrukturerade 
intervjuer med 5 kvinnor med 
tumörsår på olika områden på 
kroppem 

Patienter upple-
ver sin kropp som 
främmande, re-
lationer till familj 
och vänner för-
ändras, förlust av 
identitet. Vikten 
av helhetssyn på 
patienter under 
omvårdnad 
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Qualitative and 
quantative evalu-
ation of a new 
regimen for ma-
lignant wounds in 
women with ad-
vanced breast 
cancer 

Upplevelser 
bland kvinnor 
av att ha tu-
mörsår och att 
pröva nya tera-
peutiska meto-
der för behand-
ling i kombi-
nation med 
psykosocialt 
stöd 

 Ansats: en prospektiv och explo-
rativ interventionsstudie 

Datainsamling: semistrukture-
rade intervjuer med 12 kvinnor 
med tumörsår i samband med 
bröstcancer 

Sårbehandling 
som är byggt på 
evidensbaserad 
praxis och psyko-
socialt stöd resul-
terade förbättring 
av 75 % av såren 
ökade kvinnors 
känsla av välbe-
finnande, själv-
ständighet och 
trygghet 
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Coping with an 
exulcerated breast 
carcinoma: an 
interpretative 
phenomenological 
study 

Syftet är att 
undersöka 
kvinnors upp-
levelser av att 
ha tumörsår  

Ansats: Heideggers hermeneutisk 
fenomenologi 

Datainsamling: semistrukture-
rade intervjuer med 9 kvinnor 
med bröstcancer och tumörsår, 
Schweiz 

Att leva med tu-
mörsår innebär 
oförutsägbarhet, 
förlust av kontroll 
över sin egen 
kropp. Social 
isolering var ett 
sätt att klara tu-
mörsår, psykolo-
giska och fysiolo-
giska svårigheter. 
Patienter kom 
fram till en egen 
strategi för att 
klara tumörsår 
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of malignant 
wounds from the 
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vers and nurses 

 

Upplevelser 
och erfarenhet-
er av att ha 
maligna sår ur 
patienters, 
vårdgivares och 
sjuksköterskors 
perspektiv 

Ansats: hermeneutisk fenomeno-
logi 

Datainsamling: ostrukturerade 
intervjuer genomfördes med 3 
patienter (en man, 2 kvinnor) 

Patienter upple-
ver sina tumörsår 
som skam, förlä-
genhet, frustrat-
ion, ilska, rädsla, 
ångest och de-
pression 
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Experiences of 
living with a ma-
lignant wound: a 
qualitative study 

Forskare un-
dersöker hur 
cancerpatienter  
upplever ma-
ligna tumörsår 
och hur anpas-
sar de sitt liv i 
samband med 
dem 

Ansats: tematisk analys 

Datainsamling: semistrukture-
rade intervju med 10 patienter 
med tumörsår 

(4 män, 6 kvinnor) 

Tumörsår i sam-
band med cancer 
försvagar patien-
ter fysiskt och 
psykiskt, patien-
ter lär sig att 
anpassa sitt liv i 
samband med sitt 
hälsotillstånd och 
uppger att de 
behöver profess-
ionell hjälp 
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wounds in women 
with breast can-
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Hur påverkar 
tumörsår sexu-
alitet, kvinn-
lighet och var-
dagen hos 
kvinnor med 
avancerad 
bröstcancer 

 

Ansats: en prospektiv och explo-
rativ interventionsstudie. 

Datainsamling: semistrukture-
rade intervju med 12 kvinnor som 
deltog i sårbehandlings program i 
kombination med psykologiskt 
stöd 

Kvinnors berät-
telse om sina 
upplevelser av att 
ha tumörsår 
ledde till förbätt-
rade metoder för 
sårbehandling 
och ökade kvin-
nors självförtro-
ende, ökade soci-
al aktivitet 
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Psychological 
profile of patients 
with neglected 
malignant 
wounds: a quali-
tative exploratory 
study 

Patienters upp-
levelser av att 
ha tumörsår 
som är för-
summade  

Ansats: explorativ studie 

Datainsamling: semistrukture-
rade intervjuer med 17 patienter 
(1 man, 16 kvinnor med bröstcan-
cer) 

Forskare identifi-
erade olika orsa-
ker till patienters 
beteende: skam, 
socio-
ekonomiska situ-
ationer, psykiska 
problem 
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