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Sammanfattning 

Upplevelsen av att leva med maligna tumörsår är unik för varje patient och fysiska 

symtom som smärta, lukt, läckage, blödning och klåda kan ge upphov till depression 

och social isolering. Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelse 

av att leva med maligna tumörsår. En allmän litteraturstudie genomfördes med sju 

vetenskapliga resultatartiklar som tolkades i en innehållsanalys. Tre teman kunde 

urskiljas: Leva med en förlorad kropp, Leva med strategier för att hantera lidandet 

och Leva med en förändrad självbild och livsvärld. Resultatet påvisade en förnekelse 

över sårets existens hos patienten och ett behov av att dölja såret för sin omgivning. 

En ständig oro för att såret skulle synliggöras gjorde att patienten medvetet valde bort 

att uppsöka vård. Upplevelser av skam och att förlora kontrollen över den fysiska 

kroppen gav upphov till en förändrad självbild hos patienten. Genom samtal kunde 

patienten återta kontrollen över sin livssituation och bryta isoleringen från omvärlden. 

Hopp var en stark strategi som bidrog till att patienten återfick sin livskraft. Inom 

vetenskapen omvårdnad kan sjuksköterskan öka kunskapsunderlaget om existentiella 

mänskliga behov och begär i patienters levda värld med maligna tumörsår genom 

akademisk utbildning och forskning som minskar patienters lidande och främjar en 

evidensbaserad omvårdnadsprocess. 
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Abstract 

Living with malignant fungating wounds is a unique experience and physical 

symptoms can lead to depression and social isolation. The aim of the study was to 

illuminate patients' experiences of living with malignant fungating wounds. A general 

literature study was conducted by content analysis of seven qualitative articles. Three 

themes emerged: Living with a lost body, Living with strategies to deal with suffering 

and Living with a new identity and lifeworld. The result showed a denial of the 

wound's existence and a need to conceal the wound from its surroundings. A constant 

concern that the wound would be made visible meant that the patient deliberately 

chose not to seek care. Experiences of shame and loss of control of the physical body 

gave rise to a change in the patient's self-identity. Through conversations, the patient 

was able to regain control over their life situation and break the isolation from the 

outside world. Hope was a strategy that helped restore the patient's vitality. Within the 

nursing tradition, the registered nurse can require more knowledge and increase 

understanding on the existential human needs in these patients' unique lifeworld 

through further research and academic education to alleviate suffering and promote an 

evidence-based nursing process.  
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Inledning 

Maligna cancertumörer är den näst vanligaste dödsorsaken för människor i världen 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Enligt en studie gjord av Fitzmaurice et al. (2017), 

som sammanställde statistik över 32 cancerdiagnoser i 195 olika länder och områden i 

världen under perioden 1990–2015, insjuknade år 2015 cirka 17,5 miljoner människor 

i världen av maligna cancertumörer varav 8,7 miljoner människor avled. Då 

incidensen för cancer internationellt förväntas öka i framtiden kommer detta att 

innebära en ytterligare belastning av redan begränsade resurser inom hälso- och 

sjukvården (Fitzmaurice et al., 2017). I Sverige insjuknade år 2016 cirka 64 000 

människor av maligna cancertumörer enligt uppgifter från cancerregistret 

(Socialstyrelsen, 2017). Ett malignt tumörsår kan utvecklas hos patienter med 

avancerad cancersjukdom och man räknar med att förekomsten av maligna tumörsår 

kommer att öka i takt med att cancerbehandlingar förbättras och överlevnadsgraden 

hos människor som diagnostiseras med cancer ökar (Clarke, 2002; Alexander, 2009). 

Det saknas en systematisk registrering i populationsbaserade register, vilket medför 

att incidensen av maligna tumörsår inte är helt känd (Adderley & Smith, 2007). Enligt 

rådande forskning om maligna tumörsår utvecklar uppskattningsvis cirka 5–10% av 

patienter med avancerad cancersjukdom maligna tumörsår (Alvarez et al., 2007; 

Alexander, 2009; Probst, Arber & Faithfull, 2009). Forskning om maligna tumörsår 

har främst fokuserat på fysiologiska problemställningar som exempelvis 

infektionsrisk, sårvård, skydd av omkringliggande frisk vävnad samt smärtlindring 

(Gibson & Green, 2013). Aktuell forskning kring patienters upplevelse av att leva 

med maligna tumörsår är begränsad och det finns få vetenskapliga studier om det 

mänskliga lidandet ur ett psykosocialt och existentiellt perspektiv med 

frågeställningar om patienters livskvalitet och välbefinnande som kan underbygga 

evidens (Goode, 2004; Seaman, 2006; Alexander, 2009; Gibson et al., 2013).  

 

Sjuksköterskan har en utbildande roll gentemot patienten och de närstående i 

sårvården när det gäller att ge information kring smärtlindring, sårbehandling, 

hygienaspekter och symtomhantering (Seaman, 2006). Enligt Seaman (2006) har 

sjuksköterskan även som uppgift att informera om de psykosociala aspekterna av att 

leva med ett malignt tumörsår. Det är viktigt att sjuksköterskan sätter upp realistiska 

mål för denna patientgrupp där målet är att symtomlindra samt främja patientens 

oberoende och delaktighet genom att uppmuntra till egenvård (Seaman, 2006; Regan, 

2007; Maida, Ennis, Kuziemsky & Trozzolo, 2009). 

 

 

Bakgrund 

Maligna tumörsår 

Ett malignt tumörsår, med sitt karakteristiska svamp- eller blomkålsliknande 

utseende, uppstår när tumören eller metastasen tränger ut genom huden och kan 
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förekomma var som helst på kroppen (Naylor, 2002; Alexander, 2009). Enligt en 

studie gjord av McDonald och Lesage (2006) är majoriteten av alla maligna tumörsår 

lokaliserade till bröstkorgen (39–62%) och den näst vanligaste lokalisationen är 

huvud-halsregionen (24–33,8 %). Det är ännu oklart varför ett malignt tumörsår 

uppstår hos patienter med avancerad cancersjukdom (Grocott & Cowley, 2001). 

Reyonlds och Gethin (2015) nämner en studie som utfördes redan år 1992 i 

Storbritannien som påvisade en incidens på 2427 nya fall av maligna tumörsår per år 

där 5% av de maligna tumörsåren utvecklats från primärtumörer och 10% utvecklats 

av metastaser från cancersjukdomen. Statistik kring maligna tumörsår kan ha ett 

mörkertal då det förknippas med skam för den drabbade och därmed inte alltid 

rapporteras in (DolBeault, Flahault, Baffie & Fromantin, 2010; Reyonlds et al., 2015). 

Regan (2007) skriver att det främst är äldre personer med cancersjukdom som drabbas 

av maligna tumörsår och att detta vanligtvis sker under de sista sex månader av livet. 

Patienter med maligna tumörsår är därmed en extra utsatt patientgrupp då dessa är 

svårläkta och denna patientgrupp avlider ofta innan det hinner ske någon förbättring 

av såret (Regan, 2007; Alexander, 2009). Det är dock inte på grund av såren de 

avlider utan av andra orsaker (Regan, 2007; Gibson et al., 2013). 

 

Ett malignt tumörsår innebär en stor fysisk och psykisk påfrestning för såväl patient 

som närstående och vårdpersonal (Regan, 2007; Alexander, 2009). Utseendet på såret 

och dess komplexa symtombild med smärta, lukt, blödning och omfattande läckage 

från såret kan ha en negativ inverkan på patienten som påverkar patientens självbild 

och självkänsla (Draper, 2005; Regan, 2007; Alexander, 2009). För patienten kan 

detta leda till en förändrad relation till sin omgivning där patienten socialt isolerar sig 

när de som mest är i behov av stöd (Seaman, 2006; Alexander, 2009; Gethin et al., 

2016). 

 

Behandling av maligna tumörsår  

Valet av onkologisk behandling varierar beroende på vilken typ av malign 

cancertumör patienten har, var den är lokaliserad samt hur utbredd tumörsåret eller 

symtomen är. Strålning är en viktig behandlingsform vid palliativ behandling av 

maligna tumörsår och ges som engångsdos (Lutz, Chow, Hartsell & Konski, 2007). 

När ett malignt tumörsår har strålbehandlats börjar de ofta lukta och vätska mer än de 

gjorde innan behandlingen, vilket beror på den sönderfallande tumören. 

Cytostatikabehandling av maligna tumörsår kan ge rodnad och torr hud, men kan även 

ge symtom som liknar de som uppkommer vid strålbehandlingen (Belum, Cercek, 

Sanz-Motilva & Lacouture, 2013). Antihormonell behandling är en effektiv 

behandlingsform av maligna tumörsår vid hormonberoende bröstcancer (Cheung, 

Howell & Robertson, 2000). Behandlingar som cytostatika, strålbehandling eller 
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antihormonell behandling kan ge god symtomlindring och i vissa fall leda till att 

tumörsåret läker helt (Alvarez et al., 2007).    

 

 

Bedömningsinstrument för maligna tumörsår 

Forskning påvisar olika instrument för bedömning i vårdprocessen av maligna 

tumörsår, vilka utgår från en helhet av mänskliga erfarenheter av att leva med maligna 

tumörsår. Bedömningen som utförs är inte ensidig med fokus på såret utan fokuserar 

även utifrån patientens psykosociala behov (Grocott, Browne & Cowley, 2005). 

Bedömningsverktygen belyser och mäter även existentiella upplevelser av hopp, 

mening samt patientens självkänsla. Bedömningsverktyget TELER (Treatment 

Evaluation by LE Roux’s method) och självbedömningsverktyget WoSSAC (the 

Wound and Symptoms Self-Assessment Chart) kompletterar varandra. TELER mäter 

patientens erfarenheter av effekten av det maligna tumörsåret samt problem kring 

symtomhantering, förändringar i sårförbandet samt intrång i patientens dagliga liv. 

WoSSAC är ett kvantitativt självbedömningsverktyg som mäter fysiska problem 

såsom sårlokalisation, smärta, läckage från såret, blödningar samt de psykosociala 

faktorer som har en påverkan på patientens relation till sin omgivning som 

exempelvis upplevelser av skam, förlägenhet och skuld (Grocott et al., 2005).   

 

 

Kunskapens position i tiden 

Leva med fysiska symtom 

Smärta är vanligt förekommande vid maligna tumörsår och enligt Maida et al. (2009) 

lider mellan 30–40% av patienter med maligna tumörsår av smärta. Smärtan påverkar 

patienternas sömn och livskvalitet (Regionala cancercentrum i samverkan, 2015). Det 

finns många olika faktorer som kan orsaka smärta där tumören växer in (Alexander, 

2009). Sårvätskan kan orsaka smärta i huden kring sårkanten (Woo & Sibbald, 2010). 

Patienten kan även uppleva smärta vid byte av förband eller vid fel val av 

sårvårdsrengöring (Woo et al., 2010). Det finns lite evidens för smärtlindring vid 

maligna tumörsår och inga direkta kliniska riktlinjer som är baserade utifrån en 

kontrollerad evidensbaserad studie (Adderley et al., 2007).  

 

Maligna tumörsår luktar mycket och det är förekomsten av bakterier i såret som är 

den bakomliggande orsaken (O'Brien, 2012). Lukten från såret är en ständig 

påminnelse för patienterna om närvaron av deras maligna tumörsår (Naylor, 2002). 

Denna påminnelse kan ha en stor inverkan på patientens livskvalitet (Alexander, 

2009) i form av depression, social isolering samt avsaknad av sexlust som kan leda till 

relationsproblem för patienten (Naylor, 2002). Lukten kan ibland vara så distinkt att 

den ’tränger in’ i patientens kläder och bostad (Alexander, 2009). Lukten från såret är 
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svårbehandlad (Alexander, 2009), men det finns sårvårdsmaterial som kan minska 

lukten (O'Brien, 2012). 

 

Sårsekretionen i det maligna tumörsåret är som störst när den maligna tumören är stor 

eller i ett växande stadie (Alexander, 2009). Dålig passform av sårförband (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2015) kan vara en av orsakerna till att sårförbanden 

måste bytas ofta och att en del av läckaget från såret förstör kläder samt sängkläder 

för patienten. Läckaget från såret har en psykosocial inverkan på patienter med 

maligna tumörsår och de kan uppleva det som besvärligt och pinsamt när kläder och 

lakan blöts ner (Naylor, 2002).  

 

Blödning är inte ovanligt hos patienter med maligna tumörsår och har en negativ 

inverkan på patientens livskvalitet (Lo, Hayter, Hu, Tai, Hsu & Li, 2012). Det triggar 

igång en rädsla hos patienten för att förlora kontrollen över sin kropp samt en upplevd 

dödsrädsla när de inte kan få stopp på blödningarna (Lund-Nielsen, Müller & 

Adamsen, 2005b). Ovissheten över att inte veta när blödningarna ska ske skapar en 

stress och en oro hos patienten som därmed tvingas gå med stora, absorberade 

förband hela tiden (Regionala cancercentrum i samverkan, 2015). Blödningar sker 

ofta i samband med såromläggningen, men kan även ske spontant. Risken till 

förblödning är därmed stor hos denna patientgrupp (Naylor, 2002; Merz, Klein, 

Uebach, Kern, Ostgathe & Bükki, 2011).  

 

Klåda kan bero på flera faktorer och det är inte helt klarlagt varför patienter med 

maligna tumörsår får klåda. Enligt Maida et al. (2009) drabbas cirka 6% av alla 

patienter med maligna tumörsår drabbas av klåda. Klådan kan beskrivs som stickande 

eller krypande (Igic & Alexander, 2006; Grocott, 2007). Faktorer som kan bidra till 

att klådan förvärras är värmeökning, uttorkning, svettningar, användning av 

uttorkande tvål samt oro, kryddig mat och alkohol (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2015).  

 

             

Leva med existentiella känslor                                     

En person som har ett malignt tumörsår är allvarligt sjuk då de har drabbats av en 

cancersjukdom som i sin tur kan ge upphov till starka känslor som oro, rädsla, ilska 

och förnekelse (Salander & Hamberg, 2005). En person som står inför döden kan 

även drabbas av en existentiell kris och patientens sinnesstämning kan pendla mellan 

hopp och förtvivlan över sin livssituation. Ett malignt tumörsår har en negativ 

psykologisk inverkan hos patienten och minst 25% utvecklar depression och ångest, 

vilket kan leda till försämrad livskvalitet och minskad livslängd. Patienten kan 

uppleva skam och skuld över att de har fått ett malignt tumörssår (Salander et al., 

2005). Patienter som insjuknar i malignt tumörsår kan skuldbelägga sig själva i att tro 

att det är deras eget fel att de har drabbats av cancern och de maligna tumörsåren 
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genom stress eller en felaktig kost (Stewart et al., 2001). Upplevelsen av att ha ett 

malignt tumörsår kan skapa en skamkänsla som förstärks av att patienten känner en 

avsmak över sin nya kropp, vilket kan leda till att patienten väljer att isolera sig från 

sin omgivning. Lukten från såret kan också förstärka skamkänslan som patienten kan 

uppleva (Naylor, 2002).  Patienten kan uppleva ångest, sorg, stigmatisering, 

självskadadebeteende och social avskärmning från samhället och sina anhöriga. 

Känslor som hjälplöshet och rädsla över att behöva ta hand om det maligna 

tumörsåret är vanligt bland anhöriga till de drabbade patienterna (Seaman, 2006). 

Sorg och hopplöshet är normala reaktioner som upplevs av patienter och anhöriga, 

vilket sjuksköterskan bör vara medveten om. Det kan även vara känsligt att diskutera 

det kosmetiska utseendet av såret eller den lukt som uppstår från såret med patienten. 

Den praktiska delen som exempelvis val av material vid såromläggning kan förbättra 

patientens livskvalitet genom att kläder inte längre förstörs av det läckage som 

uppstår från såret eller att lukten från såret reduceras (Seaman, 2006). Oftast har 

varken patienten eller den anhörige någon annan att samtala med om sina problem än 

med sjuksköterskan. Upplevelsen av att leva med ett malignt tumörsår är unik för 

varje enskilt patientfall och den komplexa symtombilden kräver ett 

multiprofessionellt handläggande (Regan, 2007). 

 

 

Perspektiv – Teori - Människans livsvärld 

Livsvärld som begrepp har sitt ursprung i både hermeneutiken och fenomenologin där 

filosofer som Gadamer, Heidegger, Husserl och Merleau-Ponty delar en utgångspunkt 

om att ”…life manifests itself in experience” (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008, 

s. 95). Denna centrala tanke är en grund att utgå ifrån i sökandet efter en förståelse av 

de fenomen som påverkar den levande människan i livet (Dahlberg et al., 2008). 

Livsvärlden är personlig och unik för varje människa trots att den delas med andra 

och handlar om hur vi förhåller oss till omvärlden och oss själva. Den subjektiva 

kroppen är full av upplevelser, erfarenheter, känslor, minnen och tankar. Kropp och 

själ kan därmed inte åtskiljas då kroppen är både fysisk, psykisk, existentiell och 

andlig (Dahlberg & Segesten, 2010). Människan måste förstås utifrån sitt 

sammanhang. Världen är objektivt mätbar, men för att kunna se och förstå helheten 

måste även det subjektiva mätas. Kunskap om hur den andra människan uppfattar sin 

värld kan bara uppnås genom en medvetenhet och förståelse hos betraktaren för den 

andra människans upplevelser samt för hur den andra människan förhåller sig till sig 

själv. Genom språket och i dialogen kan människan dela med sig av sin livsvärld, men 

det osagda och det osynliga måste även betraktas (Dahlberg et al., 2008). Omvårdnad 

skall innefatta patientens värld som även inkluderar anhöriga och närstående. 

Sjuksköterskan skall i rollen som den som vårdar ha kunskap och insikt i hur 

sjukdom, lidande, hälsa och välbefinnande upplevs av patienten och hur dessa 
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påverkar patientens livsvärld. Denna kunskap och insikt fås genom att använda sig av 

livsvärldsteorin (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

 

Perspektiv - Vetenskap - Omvårdnad 

Enligt Asp (2017) finns begrepp i alla vetenskapliga inriktningar och deras syfte är att 

förtydliga, synliggöra, uppmärksamma och utforska företeelser inom de olika 

vetenskapsområden. Omvårdnad som akademisk vetenskap kännetecknas av ett 

patientperspektiv som fokuserar på att göra erfarenheter och kunskapen om vad 

vårdandet innebär för patienten vetenskaplig och därmed offentlig. Det är 

sjuksköterskans uppgift att bedriva forskning och bidra till ny kunskap som kommer 

samhället till nytta och främjar hälsa och välbefinnande samt lindrar lidande. För att 

möjliggöra ny kunskap krävs en begreppsutveckling (Asp, 2017).   

 

För att förstå begreppet hälsa som konsensusbegrepp utifrån ett vårdvetenskapligt 

perspektiv bör det ses utifrån människans relation till livet och den livssituation som 

människan befinner sig i. Hälsa finns i människan; det är ett aktivt och medvetet val 

som görs och tar sig uttryck i människans handlingar, känslor, attityder och 

prestationer (Wärnå-Furu, 2017). Begreppet patient (människa) som 

konsensusbegrepp är något som används inom vårdvetenskapen för att beskriva 

människan som vårdas. Definitionen av begreppet patient är en ”person som lider av 

sjukdom eller kroppsskada” (SAOB, 2017). Patienten som vårdtagare beskriver 

endast en person som får vård, är en precisering av vad som sker, och är ett vanligt 

använt begrepp inom offentliga inrättningar (Kasén, 2017). Den mest betydelsefulla 

komponenten i miljön som konsensusbegrepp är människan. Patienten är 

huvudpersonen och medelpunkten med sina specifika och individuella behov där 

patientens förhållande till vårdarna, närstående och tekniken avgör huruvida patienten 

kommer att uppleva miljön som vårdande eller icke-vårdande (Ylikangas, 2017). Att 

vara patient innebär en omställning i vardagens existens. Människan upplever hur 

förändringen sker i det alldagliga när de blir en patient och det finns en tidpunkt när 

livet förändras och tar en ny riktning. Patienten upplever inte bara sårbarhet utan 

förändringen framkallar en skörhet som inte är relaterad till sjukdomens lidande, utan 

av det lidandet vilket förbinds med patientens eget varat och varandet (Nurminen, 

2017). Att bry sig om en annan människa är centralt i omvårdnad som 

konsensusbegrepp och är ett etiskt förhållningssätt som innebär att finnas till för den 

andra människan. Det är människan som bemödar sig att hysa en omtanke och att ge 

den andra människan den bästa omvårdnaden, att skydda dem från ont eller förhindra 

att de skadar sig (Karlsson, 2017). 
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Upplevelse definieras enligt Norstedts svenska synonymordbok (2001) som 

erfarenhet, äventyr, tilldragelse, händelse och öden. Dahlberg och Segesten (2010) 

beskriver en upplevelse som en uppfattning av hur människan erfar den värld som de 

omges av och menar att individers upplevelser skiljer sig åt då varje människa är unik. 

Hansson Scherman och Runesson (2009) menar att varje patient har unika upplevelser 

av hur det är att leva med en sjukdom och att alla människor påverkas olika av en 

sjukdomsupplevelse.  

 

I studien kommer patient som begrepp användas och inte vårdtagare. Socialstyrelsens 

(u.å.b) definition av begreppet är ”en person som erhåller eller är registrerad för att 

erhålla hälso- och sjukvård”. Vårdtagare som begrepp används i den kommunala 

hälso- och sjukvårdsverksamheten men står inte definierat i Socialstyrelsens 

termbank, därav val av term (Socialstyrelsen, u.å.b). 

 

 

Problemformulering 

Det finns ett behov av ytterligare forskning som belyser de upplevda existentiella, 

mänskliga begär och behov som påverkar patientens välbefinnande. En ökad 

förståelse av kunskapsläget, utifrån ny forskning, kan bidra till ställningstaganden 

som leder till evidensbaserade omvårdnadsåtgärder som främjar en patientcentrerad 

omvårdnad. Forskning visar över tid att det finns kunskapsbrister i patienters levda 

värld med maligna tumörsår. 

 

 

Syfte 

Syftet var att belysa patienters upplevelser av att leva med maligna tumörsår. 

 

 

Metod 

Design 

Studien är utformad som en allmän litteraturstudie med systematisk ansats enligt 

Forsberg och Wengström (2016) i syfte att samla in och kritiskt granska vetenskapliga 

originalartiklar som svarar till syftet. Målsättningen var att ge en strukturerad och 

sammanfattande översikt av det aktuella kunskapsläget samt den empiriska forskning 

som publicerats inom valt ämnesområde (Forsberg & Wengström, 2016). Studien 

genomfördes med material av kvalitativa vetenskapliga artiklar som valdes ut genom 

sökningar i databaser utefter Forsberg och Wengström (2016). Referenshantering 

utfördes med APA-manualen (Göteborgs universitet, 2012). 
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Inklusions- och exklusionskriterier  

Enligt Forsberg och Wengström (2016) kan sökresultaten specificeras mot studiens 

syfte genom användning av inklusions- och exklusionskriterier. Studiens 

inklusionskriterier var att urvalet av patienter skulle vara vuxna individer från 18 år 

och äldre. De vetenskapliga artiklarna skulle vara godkända av en etisk kommitté och 

belysa patienters upplevelser av att leva med maligna tumörsår inom omvårdnad, vara 

av kvalitativ eller kvantitativ ansats, utgivna mellan 2005–2018, publicerade på 

engelska, peer-reviewed, innehålla ett tillgängligt abstrakt samt uppnå grad I-II efter 

en kvalitetsgranskning enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall (Tabell 1).  

 

Tabell 1: Inklusions- och exklusionskriterier 

 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes i två steg; 1) en ostrukturerad fritextsökning och 2) en 

strukturerad databassökning (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

En övergripande plan för litteratursökningen, som utgick från litteraturstudiens 

problemformulering och angivna begränsningar, gjordes för att möjliggöra för 

identifieringen av relevant litteratur (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 

2016). Inledningsvis genomfördes en ostrukturerad fritextsökning (Friberg, 2012) 

med sökordet malignant fungating wounds 2018-02-20 för att få en överblick av det 

aktuella forskningsläget och mängden publicerat vetenskapligt material inom det 

valda problemområdet. Avsikten var att identifiera relevanta sökord som svarade till 

litteraturstudiens syfte (Forsberg & Wengström, 2016). De sökord som identifierades 

för maligna tumörsår var malignant fungating wounds och fungating wounds. Utifrån 

litteraturstudiens syfte identifierades sökorden patient (patient*), lived experience, life 

experience, nursing och caring som relevanta (Bilaga A, Tabell 2).  

Därefter genomfördes en strukturerad litteratursökning i databaserna Cumulative 

Index of Nursing and Allied Health (Cinahl), Public Medline (PubMed), 

Psychological Abstracts (PsycINFO) och Medline (Bilaga B, Tabell 3), vilka samtliga 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier  

Individer från 18 år och äldre Inga individer under 18 år 

Utgivna mellan 2005–2018 Utgivna före 2005 

Vara peer-reviewed Ej peer-reviewed 

Tillgängligt abstrakt Avsaknad av abstrakt 

Grad I-II efter kvalitetsgranskning Grad III efter kvalitetsgranskning 

Vara godkänd av en etisk kommitté Saknar godkännande av en etisk kommitté 

Innehålla malignt tumörsår i titel, syfte eller 

resultat 

Avsaknad av malignt tumörsår i titel, syfte eller 

resultat 

Skrivna på engelska Skrivna på annat språk än engelska 

Forskningsområdet omvårdnad   
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indexerar vetenskapliga artiklar inom omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 

2016). Definitionen på de olika sökorden kontrollerades i databasernas 

ämnesordlistor, thesaurus, för att säkerställa att rätt sökord användes och för att 

undvika träffar med referenser som saknade relevans i de litteratursökningar som 

gjordes i de olika databaserna (Willman et al., 2016). För att tydliggöra samband 

mellan de olika sökorden i de artikelsökningar som gjordes i databaserna användes 

sökorden i ordkombinationer tillsammans med booleska operatorer som AND och OR 

(Forsberg & Wengström, 2016). Genom användning av trunkering i fritextsökning 

kunde olika varianter av ett begrepp täckas in (Forsberg & Wengström, 2016; 

Willman et al., 2016). Vid databassökningar som resulterade i ett stort antal träffar 

utfördes en avgränsning utefter litteraturstudiens inklusions- och exklusionskriterier 

(Forsberg & Wengström, 2016). En tabell över de sökordskombinationer som använts 

och de databassökningar som utförts redovisas i en tabell (Bilaga B, Tabell 3). 

Sökningarna i ovan nämnda databaser genomfördes mellan 2018-03-12 och 2018-03-

16. De sju vetenskapliga resultatartiklar som slutligen valdes ut var samtliga 

publicerade i databasen Cinahl. Efterföljande artikelsökningar som gjordes i 

databaserna PubMed, PsycINFO och Medline resulterade i dubbletter av de 

vetenskapliga resultatartiklar som identifierats i tidigare sökningar. 

 

 

Databassökning i Cinahl 

Cinahl är en bred databas som täcker omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi och 

innehåller omvårdnadsforskning på olika språk med engelska abstrakt från år 1982 

och framåt (Forsberg & Wengström, 2016). Totalt gjordes fem sökningar i Cinahl 

med ämnesord (Cinahl headings), fritextsökningar, trunkeringar och booleska 

operatorerna AND och OR för att inte missa variationer. Begränsningarna som valdes 

var att samtliga träffar skulle vara publicerade på engelska, vara peer-reviewed samt 

ha ett tillgängligt abstrakt. Sökningarna gjordes 2018-03-12 till 2018-03-15.  

 

Den första databassökningen som gjordes 2018-03-12 innehöll sökorden Fungating 

Wounds (MH) AND nursing (fritext) OR caring (fritext) AND patient* (fritext) AND 

life experience (fritext) OR lived experience (fritext). Databassökningen gav tre träffar 

där samtliga tre titlar och abstrakt lästes samt kvalitetsgranskades utifrån Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmallar. Alla tre vetenskapliga artiklarna svarade till 

litteraturstudiens syfte, uppnådde önskad vetenskaplig kvalitet (grad I) och blev 

resultatartiklar. 

 

Den andra databassökningen (2018-03-12) innehöll sökorden Fungating Wounds 

(MH) AND nursing (fritext) OR caring (fritext) AND patient* (fritext). 

Databassökningen gav 23 träffar där samtliga 23 titlar och abstrakt lästes. Nitton av 

23 vetenskapliga artiklar exkluderades (fyra kvar) då de inte svarade till 

litteraturstudiens syfte. Tre av de kvarvarande fyra vetenskapliga artiklarna 
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exkluderades (en kvar) då de visade sig vara dubbletter som redan inkluderats som 

resultatartiklar. En vetenskaplig artikel kvalitetsgranskades utifrån Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa studier, uppnådde önskad vetenskaplig 

kvalitet (grad I), svarade till litteraturstudiens syfte och blev en vetenskaplig 

resultatartikel. 

 

I den tredje databassökningen (2018-03-12) användes sökorden Fungating Wounds 

(MH) AND nursing (fritext) OR caring (fritext). Databassökningen gav 25 träffar där 

samtliga 25 titlar och abstrakt lästes. Tolv av dessa 25 abstrakt exkluderades (13 kvar) 

då artiklarna visade sig vara dubbletter som förekommit i den andra databassökningen 

i Cinahl varav fyra vetenskapliga artiklar redan inkluderats som resultatartiklar. En 

vetenskaplig artikel kvalitetsgranskades utifrån Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall för kvalitativa studier, men exkluderades då den visade sig vara en 

litteraturöversikt.  

 

Den fjärde databassökningen (2018-03-12) innehöll ämnesordet Fungating Wounds 

(MH). Databassökningen gav 66 träffar där samtliga 66 titlar och abstrakt lästes. 

Trettiotvå av 66 abstrakt exkluderades (34 kvar) visade sig vara dubbletter som 

förekommit i tidigare databassökningar i Cinahl varav fyra vetenskapliga artiklar 

redan inkluderats som resultatartiklar. Av de kvarvarande 34 vetenskapliga artiklar 

exkluderades 31 vetenskapliga artiklar (tre kvar) då de inte svarade mot 

litteraturstudiens syfte eller uppfyllde samtliga inklusionskriterier. Tre vetenskapliga 

artiklarna kvalitetsgranskades utifrån Carlsson och Eimans (2003) kvalitativa 

bedömningsmall. En av de tre vetenskapliga artiklarna exkluderades (två kvar) då den 

bedömdes vara en litteraturöversikt. De resterande två vetenskapliga artiklarna 

svarade till litteraturstudiens syfte, uppnådde önskad vetenskaplig kvalitet (grad I) och 

blev resultatartiklar.  

 

Den femte databassökningen (2018-03-15) innehöll sökorden Fungating Wounds 

(MH) OR malignant fungating wounds (fritext). Databassökningen gav 74 träffar där 

samtliga 74 titlar och abstrakt lästes. Arton av 77 abstrakt exkluderades (59 kvar) då 

artiklarna visade sig vara dubbletter som förekommit i tidigare databassökningar i 

Cinahl varav sju av dessa 18 vetenskapliga artiklar redan inkluderats som 

resultatartiklar. Av de kvarvarande 59 vetenskapliga artiklarna exkluderades 57 

vetenskapliga artiklar (två kvar) då de inte svarade mot litteraturstudiens syfte eller 

uppfyllde samtliga inklusionskriterier. De kvarvarande två vetenskapliga artiklarna 

svarade till litteraturstudiens syfte och kvalitetsgranskades utifrån Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier, vilket 

resulterade i en vetenskaplig resultatartikel. En av de två vetenskapliga artiklarna 

exkluderades då den bedömdes ha en låg vetenskaplig kvalitet (grad III).  
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Databassökning i Medline och PubMed 

Medline och PubMed är en bred databas som täcker omvårdnad, tandvård samt 

medicin och innehåller mer än 20 miljoner referenser på olika språk från år 1966 och 

framåt. PubMed är en gratisversion av Medline där vetenskapliga artiklar kan 

publiceras innan de har indexerats i Medline (Forsberg & Wengström, 2016). Totalt 

gjordes en sökning i Medline och en sökning i PubMed med fritextsökningar, 

trunkeringar och booleska operatorerna AND och OR för att inte missa variationer 

(Forsberg & Wengström, 2016). Båda sökningarna gjordes 2018-03-16.  

 

 

Medline 

Den sjätte databassökningen innehöll sökorden fungating wound (fritext) OR 

malignant fungating wound (fritext) AND lived experience (fritext) OR life 

experience (fritext) AND patient* (fritext) AND nursing (fritext) OR caring (fritext). 

Begränsningarna som valdes var att samtliga träffar skulle vara publicerade på 

engelska samt ha ett tillgängligt abstrakt. Databassökningen gav 13 träffar där 

samtliga titlar och abstrakt lästes. Åtta av 13 abstrakt exkluderades (fem kvar) då de 

vetenskapliga artiklarna visade sig vara dubbletter som förekommit i tidigare 

databassökningar i Cinahl varav fem av dessa åtta exkluderade vetenskapliga 

artiklarna redan inkluderats som resultatartiklar. De fem kvarvarande vetenskapliga 

artiklarna exkluderades då fyra av fem (en kvar) inte svarade till litteraturstudiens 

syfte och den kvarvarande vetenskapliga artikeln var en litteraturöversikt. Inga nya 

resultatartiklar hittades i denna sökning. 

 

 

PubMed 

Den sjunde databassökningen innehöll sökorden malignant fungating wounds (fritext) 

OR fungating wounds (fritext) AND life experience (fritext) OR lived experience 

(fritext) AND patient* (fritext) AND nursing (fritext) OR caring (fritext). 

Begränsningarna som valdes var att samtliga träffar skulle vara publicerade på 

engelska samt ha ett tillgängligt abstrakt. Databassökningen gav två träffar där 

samtliga två titlar och abstrakt lästes. Ett av två abstrakt exkluderades (en kvar) då 

den vetenskapliga artikeln visade sig vara en dubblett som förekommit i tidigare 

databassökningar i Cinahl och redan inkluderades som resultatartikel. Den 

kvarvarande vetenskapliga artikeln var en litteraturöversikt och exkluderades därför. 

Inga nya resultatartiklar hittades i denna sökning. 

 

Databassökning i PsycINFO 

PsycINFO är en bred databas som innehåller psykologisk forskning på olika språk 

från år 1872 och framåt inom bland annat omvårdnad samt medicin (Forsberg & 

Wengström, 2016). Totalt gjordes en sökning i PsycINFO med fritextsökningar, 
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trunkeringar och booleska operatorerna AND och OR. Sökningen gjordes 2018-03-

16. 

 

Den åttonde databassökningen innehöll sökorden fungating wounds (fritext) OR 

malignant fungating wounds (fritext) AND patient* AND life experience (fritext) OR 

lived experience (fritext) AND nursing (fritext) OR caring (fritext). Begränsningarna 

som valdes var att samtliga träffar skulle vara publicerade på engelska samt vara peer-

reviewed. Databassökningen gav två träffar där samtliga två titlar och abstrakt lästes. 

Samtliga två abstrakt exkluderades då de visade sig vara dubbletter som förekommit i 

tidigare databassökningar i Cinahl och redan inkluderades som resultatartiklar. Inga 

nya resultatartiklar hittades i denna sökning. 

 

 

Manuell sökning 

Det framkom enbart ett fåtal litteraturöversikter inom litteraturstudiens 

problemområde i ovan gjorda databassökningar. En manuell sökning (Karlsson, 2012; 

Forsberg & Wengström, 2016) utfördes 2018-03-17 i en av dessa litteraturöversikter i 

syfte att hitta fler vetenskapliga artiklar som svarade till litteraturstudiens syfte. 

Referenslistan i litteraturöversikten innehöll 87 referenser och samtliga titlar lästes 

med begränsningarna: vetenskaplig artikel på engelska samt publicerad 2005–2018. 

Utav dessa 87 lästa titlar exkluderades 76 titlar (11 kvar) då de inte uppfyllde 

begränsningarna. Resterande 11 vetenskapliga artiklarnas abstrakt lästes varav nio av 

11 abstrakt (två kvar) var dubbletter från tidigare databassökningar. Kvarvarande två 

vetenskapliga artiklar svarade inte till litteraturstudiens syfte och exkluderades. Inga 

resultatartiklar hittades i denna sökning. 

 

 

Sammanfattning av datainsamling 

Sökningarna i de olika databaserna gav totalt 208 vetenskapliga artiklar där samtliga 

vetenskapliga artiklars titlar och abstrakt lästes som en del i det första urvalet som 

gjordes av det material som samlats in för att fastställa huruvida de uppfyllde 

litteraturstudiens inklusionskriterier och svarade mot litteraturstudiens syfte. Totalt 

exkluderades 198 vetenskapliga artiklarna (tio vetenskapliga artiklar godkändes) i det 

första urvalet som inte uppfyllde de inklusionskriterier som fastställts i 

litteraturstudien (Tabell 1, s. 9) eller svarade mot litteraturstudiens syfte. De 

kvarvarande tio vetenskapliga artiklarna granskades därefter utefter Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmall då de upplevdes svara mot syftet i litteraturstudien 

(Bilaga C, Tabell 4). En av de tio vetenskapliga artiklarna exkluderades (nio kvar) i 

detta skedet i urvalsprocessen då den inte bedömdes uppnå en tillräckligt hög 

vetenskaplig kvalitet för att få ingå i litteraturstudien. Två av nio vetenskapliga 

artiklar exkluderades (sju kvar) då deras resultat efter en närmare genomläsning 

visade sig vara litteraturöversikter. Litteratursökningen i databaserna Cinahl, Medline, 
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PubMed och PsycINFO resulterade totalt i sju vetenskapliga resultatartiklar som alla 

var av kvalitativ ansats. 

För att säkerställa kvalitén i materialet har samtliga vetenskapliga resultatartiklar 

kvalitetsgranskats enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa 

studier. Slutresultatet av de sammanställda poängen gav en procentsats; 60% 

motsvarar grad III vilket ger en låg kvalité, 70% motsvarar grad II vilket ger en 

medelhög kvalité och 80% motsvarar grad I vilket ger en hög kvalité på den 

vetenskapliga artikeln. Samtliga sju vetenskapliga resultatartiklar bedömdes vara av 

grad I (Bilaga C, Tabell 4). 

 

Databearbetning 

Enligt Östlundh (2012) är det betydelsefullt att läsa igenom materialet upprepade 

gånger för att kunna urskilja likheter och skillnader av textens mening för att kunna 

skapa sig en helhetsbild över det resultat som ska sammanställas. Genomläsningen 

gjordes både gemensamt och separat av författarna till litteraturstudien. En översikt på 

vardera vetenskaplig resultatartikel sammanställdes och redovisades (Bilaga C, Tabell 

4). En innehållsanalys med induktiv ansats var den metod som användes för att ta 

fram likheter och skillnader i materialet. Inspiration hämtades från Forsberg och 

Wengströms (2016) modell med följande fem steg (Figur 1): 1) upprepad 

genomläsning av texten för att urskilja återkommande och bärande innehåll i 

materialet, 2) kodning av det bärande innehållet i materialet till meningsbärande 

enheter (koder), 3) kondensera och göra en indelning av koderna till olika kategorier, 

4) tolka och urskilja mönster i de olika kategorierna som skapar övergripande teman 

och 5) tolkning och diskussion av resultatet (Figur 1). Totalt identifierades 11 

kategorier, som efter analys och bearbetning gav upphov till tre olika teman för den 

här litteraturstudien (Bilaga C, Tabell 5).  

 

Figur 1: Innehållsanalys enligt Forsberg och Wengström (2016). 
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Forskningsetiska överväganden  

En viktig aspekt i all vetenskaplig forskning är god etik och Vetenskapsrådet (2017) 

har gett ut riktlinjer kring god forskningssed. Inför varje forskningsprocess är det 

viktigt att göra etiska överväganden för att uppnå en rimlig balans mellan evidens och 

integritet (Vetenskapsrådet, 2017). Fusk eller ohederlighet får inte förekomma inom 

forskning. Materialet ska ha genomgått en granskning från en etisk kommitté och 

resultatartiklar ska redovisas samt arkiveras på ett säkert sätt i 10 år. Allt resultat som 

framkommer i studien ska presenteras även om det inte stödjer författarnas egna åsikt 

i ämnet (Forsberg & Wengström, 2016). Personuppgifter är allt som direkt eller 

indirekt kan förknippas med en fysisk person som är i livet såsom adress, namn eller 

andra uppgifter som kan identifiera en person. Särskilda bestämmelser finns när det 

gäller behandling av personnummer eller känsliga personuppgifter. Dessa återfinns i 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och Personuppgiftsförordningen (SFS 

1998:1191). Rör det sig om speciellt känsliga uppgifter eller en lagöverträdelse 

granskar den etiska prövningsnämnden ärendet (Vetenskapsrådet, 2002). Handlar 

forskningen om patienter och hur författaren behandlar personuppgifter så regleras 

den av Patientdatalagen (SFS 2008:355) och bedrivs forskningen inom hälso- och 

sjukvård så styr även Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763).  

Helsingforsdeklarationen, en samling etiska principer rörande medicinsk forskning 

som omfattar människor, anger etiska riktlinjer för hur en forskare skall väga nyttan 

med riskerna i sin forskning. I första hand ska man ta hänsyn till patientens intresse 

och välbefinnande. Deltagandet ska ske genom samtycke och kan avbrytas i alla 

skeden under studien om patienten skulle ångra sin medverkan. Hur, av vem och till 

vem detta samtycke ska ges måste skriftligt redovisas (Vetenskapsrådet, 2002). 

Samtliga vetenskapliga resultatartiklar i litteraturstudien är godkända av etiska 

kommittéer för att kunna säkerställa att etisk hänsyn, som värnar om patienternas 

integritet, har tagits i det material som ligger till grund för det resultat som 

presenterats. I den egna utvärderingen av förhållandet risk och nytta sågs inga risker 

med att utföra litteraturstudien. Resultatet i litteraturstudien är av nytta då det ger en 

samlad bild av patienternas egna upplevelser av att leva med malignt tumörsår. De 

risker för patientens välbefinnande som identifierats i resultatet kan leda till en ökad 

medvetenhet hos sjuksköterskan i omvårdnaden av denna patientgrupp. Ökad kunskap 

och medvetenhet inspirerar till förbättringar av de omvårdnadsåtgärder som erbjuds 

patienten vilket skapar nytta och förebygger onödigt lidande för patienten.  

 

Resultat 

Resultatet, som belyser patienters upplevelser av att leva med maligna tumörsår, 

baserades på sju vetenskapliga artiklar med studier utförda i Australien, Taiwan, 

Schweiz, Storbritannien och Danmark. Följande tre teman framkom: Leva med en 
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förlorad kropp, Leva med strategier för att hantera lidandet och Leva med en 

förändrad självbild och livsvärld. 

 

Leva med en förlorad kropp 

Leva med fysiska symtom 

Patienterna upplevde en gradvis försämring i det fysiska välbefinnandet i takt med att 

utvecklingen av det maligna tumörsåret och den underliggande cancerdiagnosen 

fortskred (Lo, Hu, Hayter, Chang, Hsu & Wu, 2008). De fysiska symtomen som 

uppstod från det maligna tumörsåret blev alltmer problematiska för patienten i takt 

med att sårets status försämrades och var ofta oberäkneliga och svåra att kontrollera 

för patienterna (Probst, Arber & Faithful, 2013a; Probst, Arber & Faithful, 2013b; 

Piggin & Jones, 2007; Lo et al., 2008) trots att patienten hade utformat strategier för 

att försöka kontrollera symtombilden (Alexander, 2010; Probst et al., 2013a; Probst et 

al., 2013b; Lo et al., 2008). Det var inte bara symptomen som upplevdes som 

oberäkneliga utan även den snabba takt som såret utvecklades i: ”It was growing so 

fast. First it ate away my breast and then it ate away further and further. Then it went 

round to my back. It is so embarrassing seeing it. It actually feels like I’m falling 

apart” (Probst et al., 2013b, s. 42).  

Smärtan i det maligna tumörsåret hade stor negativ inverkan på patienternas 

livskvalitet (Probst et al., 2013a; Probst et al., 2013b; Lo et al., 2008). Det fanns en 

rädsla bland patienterna om att bli beroende av smärtstillande läkemedel, vilket gjorde 

att receptbelagda läkemedel inte intogs regelbundet eller att patienten aldrig hämtade 

ut sitt recept på läkemedlet (Probst et al., 2013a). Denna rädsla gjorde att en av 

patienterna i studien som gjordes av Probst et al. (2013a) hellre stod ut med smärtan 

tills den avklingat:  

Sometimes I nearly burst because of this terrible pain. It was really terrible. I 

would cry… If you go to the doctor, you get some painkillers that make you 

addicted too. That is why I waited until it had gone (Probst et al., 2013a, s. 356). 

Den sårsmärta som patienterna upplevde hade även en stor påverkan på deras liv och 

störde deras vila och sömn: ”My sleep and rest always break off because of slight to 

mild shooting and stabbing pain” (Lo et al., 2008, s. 2703). 

Klådan var svår att hantera för patienterna och de upplevde klådan som ständigt 

närvarande i perioder (Probst et al., 2013a). Patienterna försökte lyssna till sina 

kroppar och avläsa de symtom som vanligtvis föregick klådan för att på så vis återta 

en del av den kontroll som patienten annars saknade (Probst et al., 2013a).  
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Blödningar från det maligna tumörsåret var ett stigmatiserande problem som 

påverkade patienternas vardagsliv och som orsakade stress och förtvivlan på grund av 

det inte gick att förutse när det skulle ske och för att det var svårt att få under kontroll 

när det väl hände (Probst et al., 2013a; Probst et al., 2013b).  

Patienten upplevde en ständigt närvarande rädsla för läckage från det maligna 

tumörsåret (Probst et al., 2013a; Probst et al., 2013b; Lo et al., 2008; Lund-Nielsen et 

al., 2005a), vilket hade en stor påverkan på deras välbefinnande samt skapade en oro 

över att deras maligna tumörsår skulle synliggöras (Probst et al., 2013a; Probst et al., 

2013b; Piggin et al., 2007; Alexander, 2010; Lo et al., 2008; Lund-Nielsen, 

Midtgaard, Rørth, Gottrup & Adamsen, 2011). Det stora läckaget från det maligna 

tumörsåret gjorde att sårförband ofta behövde bytas, ibland uppemot 5–6 gånger per 

dag, vilket upplevdes som ett svårt lidande för patienten och gav upphov till en 

frustration då det upptog mycket av patientens tid (Probst et al., 2013a). Patienterna 

upplevde det som svårt att lägga förband om såret på grund av det maligna 

tumörsårets oförutsägbarhet i att läckaget från såret kunde ske när som helst under 

dygnet (Probst et al., 2013b). För att hålla läckaget stabilt och tätslutande krävdes en 

stor mängd såromläggningsmaterial, vilket blev en ekonomisk börda för patienten vid 

inköp av de mer effektiva sårförbanden (Probst et al., 2013a). Det fanns även en 

osäkerhet hos patienterna om huruvida såromläggningen utförts korrekt på grund av 

det konstanta läckaget från såret (Probst et al., 2013a). Läckaget symboliserade för 

patienten att de hade tappat kontrollen över den egna kroppens yttre barriär och detta 

gav upphov till förtvivlan hos patienten (Probst et al., 2013a; Probst et al., 2013b; Lo 

et al., 2008). 

Att behöva hantera lukten från såret upplevdes av patienterna som väldigt påfrestande 

(Probst et al., 2013a; Probst et al., 2013b; Alexander, 2010; Lo et al., 2008; Lund-

Nielsen et al., 2011). Lukten upplevdes av patienterna som distinkt och svår att 

maskera (Probst et al., 2013a; Alexander, 2010) och det fanns en ständig oro och 

rädsla över att omgivningen skulle känna lukten från såret (Probst et al., 2013a; Probst 

et al., 2013b; Lo et al., 2008; Lund-Nielsen et al., 2005a). En av patienterna beskrev 

att lukten från såret gav associationer om att leva i en kropp i process (Probst et al., 

2013b). När patienten kunde känna lukten från såret så uppstod en oro över att 

omgivningen skulle kunde uppfatta doften med (Probst et al., 2013a), vilket gjorde att 

patienterna isolerade sig alltmer från sin omgivning (Piggin et al., 2007). Det fanns 

även en rädsla över att omgivningen skulle associera doften med en dålig hygien 

(Alexander, 2010).  
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Leva med skam 

I takt med att det maligna tumörsåret utvecklades och synliggjordes utifrån 

förändringen i bröstet och i väntan på att patientens ansträngda livssituation skulle 

förändras, så fick patienterna skam- och skuldkänslor som ytterligare förstärkte deras 

förnekelse (Probst et al., 2013a; Alexander, 2010; Lund-Nielsen et al., 2011). En 

patient beskriver känslan av skam: ”I must admit that I was ashamed. And that 

probably influenced why I let it drag out… The shame came from the fact that if one 

was an intelligent, logical person, one would seek medical attention” (Lund-Nielsen 

et al., 2011, s. 281).   

 

Omgivningens reaktioner på det maligna tumörsåret kunde förstärka känslan av skam 

hos patienten och en av patienterna beskrev en annan patients reaktion på såret: 

“Another patient said they didn’t want to become ward-mate with me, because they 

saw my wound and smelled the odour… the wound made me feel so embarrassed” 

(Lo et al., 2008, s. 2704). 

 

Patienterna försökte initialt att hantera sårets fysiska symtom på egen hand (Lo et al., 

2008; Probst et al., 2013b), men utan rätt kunskap var dessa försök till egenvård 

antingen ineffektiva eller orsakade en försämrad sårstatus (Lo et al., 2008). Såret och 

dess symtom gav patienterna skamkänslor och påverkade patienternas mentala 

välbefinnande (Probst et al., 2013b). Skamkänslorna gjorde att patienterna inte ville 

visa sina sår för vårdpersonalen och detta sociala stigmat bidrog till att patienterna 

försökte hantera sina fysiska symtom på egen hand (Lo et al., 2008). Ett sätt att dölja 

blödningarna var att bära svarta kläder (Probst et al., 2013b; Lund-Nielsen et al., 

2005a) eller genom att alltid ha ett nytt klädombyte lättillgängligt (Probst et al., 

2013b).   

 

 

Leva med social isolering 

Avsaknaden av kontroll över de fysiska symtomen påverkade patienternas självbild 

och patienterna beskrev hur deras personlighet och identitet hade förändrats av det 

maligna tumörsåret och att det påverkade deras sociala beteende:”… Having this 

problem is very embarrassing. You feel you are a completely different kind of person. 

Yes, I am not the person I used to be” (Probst et al., 2013b, s. 42). 

Patienterna beskrev hur närvaron av det maligna tumörsåret starkt påverkade dem 

psykiskt (Lo et al., 2008) och att den stigma som såret förde med sig fick dem att 

känna sig socialt isolerade (Lo et al., 2008). Patienterna beskriver hur de skämdes 

över lukten och läckaget från det maligna tumörsåret och att detta ledde till social 

isolering eftersom de ogärna lämnade hemmet (Lo et al., 2008). Några av patienterna 
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valde att ha en bra kontakt med sin sjuksköterska för att kunna anförtro sig till henne 

om sina problem och sin oro istället för till sina anhöriga (Probst et al., 2013a). De 

valde ofta att dölja det maligna tumörsåret för sin omgivning (Lo et al., 2008; Probst 

et al., 2013a). Det fanns familjemedlemmar som inte ens visste om att såret existerade 

(Probst et al., 2013a). Såret blev en hemlighet som de inte kunde dela med sig av till 

omgivningen och att dölja såret blev en prioritering hos patienterna (Lund-Nielsen et 

al., 2011). Patienten hade en önskan om att inte uppröra eller oroa sin familj samt sin 

omgivning genom att inte låtsas om sitt maligna tumörsår och istället försökte leva ett 

normalt liv trots att de kände 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 et al., 2013a, s. 357). 

Det var svårt för patienterna att gömma sitt maligna tumörsår och patienterna försökte 

dissociera sig från sin förändrade kropp och upplevde obehag av att se sin egen 

spegelbild (Lund-Nielsen et al., 2011; Probst et al., 2013a). Konsekvenserna av allt 

hemlighetsmakeri blev att patientens omgivning saknade en medvetenhet om deras 

situation, vilket medförde ett minskat socialt stöd som ledde till en isolering som ofta 

resulterade i en depression utan hopp om förändring eller en möjlighet till tröst 

(Probst et al., 2013a; Lund-Nielsen et al., 2011).  I studien gjord av Lund-Nielsen et 

al. (2011) beskriver en av patienterna isoleringen som: ”I had to keep away from all 

of those whom I cared about. I had to build a wall around myself so that they didn’t 

suspect anything…” (Lund-Nielsen et al., 2011, s. 281). 

 

Leva med ett hot mot den egna kroppen 

Patienterna kände att det var själva såret och inte deras cancerdiagnos som hade störst 

negativ inverkan på deras livsvärld: ”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 therefore being a mum” (Piggin et al., 2007, s. 387). 

 

För många patienter var det maligna tumörsåret en ständig påminnelse om deras 

cancerdiagnos och deras egen dödlighet (Lo et al., 2008; Alexander, 2010; Probst et 

al., 2013b). Varje förändring i såret sågs som hot mot den egna kroppen och 

individens existens (Piggin et al., 2007). Såret blev en symbol för cancern hos 

patienterna som såg dess beteende och förändring som en spegling av hur deras 

cancerdiagnos utvecklades (Piggin et al., 2007; Probst et al., 2013b). I studien som 

gjordes av Lo et al. (2008) beskrevs den ständiga påminnelsen av en patient: ”I don’t 

want to die; however, this wound looks as if death is more and more near me. I can’t 

escape, I feel so distressed” (Lo et al., 2008, s. 2704). 
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Leva med strategier för att hantera lidandet 

Leva med förnekelse 

Samtliga patienter i studien som gjordes av Lund-Nielsen et al. (2011) kunde i detalj 

klargöra för hur och när de för första gången upptäckte förändringen i bröstet, som 

visade sig som exempelvis en knuta eller som ett sår. En förändring som samtliga 

patienter medvetet valde att ignorera till en början. Några av patienterna i studien av 

Probst et al. (2013b) upptäckte det malignt tumörsår först när det hade utvecklades till 

ett öppet sår; de hade förträngt tecknen och väntat med att söka vård. Förnekelsen 

triggades ofta av att patienterna parallellt med upptäckten av förändringen i bröstet 

även var pressade av andra yttre påfrestande livshändelser som att patienten 

genomgick en skilsmässa, en pågående flytt, en större husrenovation, ett påfrestande 

nytt arbete, upplevde ekonomiska problem eller hade rollen som egenföretagare eller 

som den primära anhörigvårdaren till en nära anhörig med en kronisk sjukdom i ett 

palliativt skede. En av patienterna beskriver upplevelsen som följande: 

 

I got a new job that was more important for me than the illness, since we were 

reliant on the money. I chose not to go to the doctor right away and knew that it 

would get worse. But I thought that I could handle it (Lund-Nielsen et al., 2011, 

s. 281). 

Samtliga patienter i den studien som genomfördes av Lund-Nielsen et al. (2011) 

upplevde känslan av att vara ensam med ett stort ansvar och bristande resurser, vilket 

gjorde att patienterna kände sig maktlösa samtidigt som de kände sig tvingade att 

fortsätta försöka att bemästra sin livssituation. Patienterna delade känslan av att det 

skulle ta för mycket kraft och ork att söka sig till vården; en energi som de vid det 

skedet i processen vare sig kände att de hade eller kände att de ville försöka 

framtvinga. Patienterna misstänkte att det kunde röra sig om en cancerdiagnos men de 

kunde rättfärdiga att de medvetet valt att initialt inte söka vård med att de inte mådde 

dåligt då. Förnekelsen av symtomen hos patienterna bottnade i den rädsla och ångest 

av att få en cancerdiagnos och behöva genomgå behandling för sjukdomen. En annan 

faktor som gjorde att patienterna valde att vänta med att söka hjälp var att många av 

patienterna hade förlorat en nära anhörig efter en lång tids sjukhusvistelse och därför 

associerade hälso- och sjukvården med döden (Lund-Nielsen et al., 2011).  

 

Patienterna gjorde allt för att försöka kontrollera lukten från såret och packade såret 

med allt möjligt material som exempelvis näsdukar för att suga upp läckaget från såret 

och på så vis förhindra att sårlukten förvärrades i hopp om att undvika den skam och 

ångest som förknippades med att någon skulle ha vetskap om deras maligna tumörsår 

(Probst et al., 2013a; Probst et al., 2013b). Flertalet av dem sköljde rent såret med 

vatten för att bli av med lukten. Det hjälpte tillfälligt men lukten kom tillbaka efter en 

kort stund (Probst et al., 2013a). En patient använde sig av oljor och parfym för att 
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försöka maskera sårlukten (Probst et al., 2013b). Att försöka maskera sårlukten var 

väldigt tidskrävande, upplevdes som begränsande för patienten och ledde till att 

patienten isolerade sig socialt för att slippa negativa kommentarer. Om patientens 

strategi för att maskera sårlukten lyckades så kände patienten ett minskat behov av att 

isolera sig från sin omgivning (Alexander, 2010).  

 

 

 

Leva med att stärka självbilden 

I ett sårvårdsprojekt som utfördes av Lund-Nielsen et al. (2005a) medverkade 12 

patienter med maligna tumörsår för att prova nya såromläggningsmaterial i samråd 

med kunniga sårvårdsexperter, vilket gav patienterna en ökad livskvalitet. Patienterna 

var vana vid att använda det material som de kunde komma över själva såsom 

absorberade förband, näsdukar och sanitetsbindor. Resultatet av det nya 

såromläggningsmaterialet var att sårförbandet bättre passade på deras kroppar, vilket 

gav patienterna en möjlighet att bära kläder som de själv tyckte de var fina i. 

Patienterna kunde även börja använda bh igen, något som de hade haft mycket svårt 

att göra innan de medverkade i sårvårdsprojektet (Lund-Nielsen et al., 2005a). 

Sårförbandet gav patienterna en känsla av ökat välbefinnande och en frihet de inte 

känt sedan de fick det maligna tumörsåret. Det läckte eller luktade heller inte lika 

mycket som innan. Upplevelsen av att hela tiden bli påmind om sin allvarliga 

sjukdom uteblev. De fick mer tid över till annat än att lägga om sitt sår hela tiden. De 

började bjuda hem vänner, vilket inte hade skett sedan de fått sitt maligna tumörsår på 

grund av att de hade känt sig obekväma av att ha andra människor i närheten när deras 

sår luktade och läckte (Lund-Nielsen et al., 2005a). Patienten fick även en ökad 

önskan till att återuppta en fysisk kontakt med andra personer när deras sår inte längre 

luktade eller läckte i samma höga utsträckning som tidigare. För två av 12 patienter 

ledde sårvårdsprojektet av Lund-Nielsen et al. (2005a) till att patienterna fick en 

bättre kontakt med sin partner och inte längre höll dem på avstånd, som de hade gjort 

innan, utan patienterna upplevde sig mer säkra och hade fått självförtroendet tillbaka 

(Lund-Nielsen et al., 2005a).  I studien som utfördes av Lo et al. (2008) framgår det 

att kunskap från en special sårvårdssjuksköterska om det maligna tumörsåret hjälpte 

patienterna till att kunna hantera sina sår bättre (Lo et al., 2008). Patienterna fick 

information om lämpliga förband och effektivare såromläggningen. Med rätt typ av 

såromläggningsmaterial upplevde patienterna att symtom som sårsmärta, försämrad 

nattsömn och försämrad sårstatus kunde lindras, vilket ledde till ett ökat 

självförtroende och livskvalitet (Lo et al., 2008).  

 

Alternativmedicin hjälpte några av patienterna att hantera sina symtom. En person 

använde hemmagjorda kompressorer av keso och lade på såret för att få blödningarna 

att avta. En annan av patienterna hade läst att magnol hade en antiinflammatorisk 

effekt som kylde ner såret så att det slutade att klia (Probst et al., 2013a). Några av 
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patienterna gick på Atkinsdiet eller drack nypressad juice för att känna sig mer 

normala då de upplevde att det fick dem att känna välbefinnande. För en av 

patienterna tog det så på krafterna att hon var tvungen att anställa en person för att 

orka upprätthålla sin diet (Probst et al., 2013a). Det fanns de patienter som trodde att 

healing hjälpte och att de genom att lägga händerna på sina sår kunde fördriva 

smärtan (Probst et al., 2013b).  

 

 

Leva med stöd från omgivningen 

De som till slut vågade berätta om sina maligna tumörsår fick stöd från både 

sjukvården och sina anhöriga (Probst et al., 2013a). Några av patienternas anhöriga 

hjälpte till med omläggningen av de maligna tumörsåren, vilket patienterna uppfattade 

som positivt, och de upplevde sig få en bättre livskvalitet när de inte behövde lägga 

ner lika mycket tid på omvårdnaden av sitt maligna tumörsår (Probst et al., 2013a). 

Efter kontakt med ett sårteam kände sig patienterna sig mer lugna. De visste att 

personalen gjorde allt de kunde för att hjälpa dem. De litade på att personalen skulle 

hjälpa dem med deras såromläggningar och andra bekymmer som de upplevde med 

sitt maligna tumörsår (Lo et al., 2008).  

 

 

Leva med en förändrad självbild och livsvärld 

Leva med femininitet och intimitet 

I ett sårvårdsprojekt som genomfördes av Lund-Nielsen et al. (2005a) framkom det att 

42% av de 12 kvinnliga patienterna upplevde att deras maligna tumörsår hade en 

negativ påverkan på femininiteten. Patienterna i sårvårdsprojektet tydde begreppet 

femininitet som valet av klädsel, utseendet samt välbefinnandet. Patienterna beskrev 

hur de kände sig obekväma på grund av de stora sårförbanden som förhindrade dem 

att bära BH och åtstramande kläder, vilket hade negativ effekt på femininiteten och 

gjorde att de undvek andra människor och därmed kände sig isolerade. Det framkom 

även i sårvårdsprojektet att patientens ålder påverkade huruvida de ansåg att det 

maligna tumörsåret påverkade deras femininitet och sexualitet: de patienter som var 

70 år eller äldre ansåg inte att såret påverkade femininiteten eller sexualiteten och två 

av dessa tre ansåg att ju äldre man blir desto mindre betydelse har dessa faktorer för 

den upplevda kroppsbilden. Bland de 12 patienterna trodde 33% att det maligna 

tumörsåret hade en negativ påverkan på deras sexualliv (Lund-Nielsen et al., 2005a). 

Hur patienterna hanterade sitt förhållningssätt till sex var olika. Det fanns de patienter 

som inte längre hade ett sexualliv och så fanns det de patienter som fortfarande var 

sexuellt aktiva, men som beskrev hur det maligna tumörsåret förhindrade önskad 

intimitet med deras partner (Probst et al., 2013b). Patienterna såg det maligna 

tumörsåret som anledningen till en förändrad självbild med låg självkänsla som 
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påverkade deras sexliv och fick dem att ifrågasätta sin femininitet, något som även 

framkom i studien gjord av Piggin et al. (2007). Patienterna beskrev hur deras 

förändrade kroppsbild bidrog till en förlorad femininitet, vilket utmanade deras 

identitet som kvinna och sexuell varelse (Probst et al., 2013b). Patienterna upplevde 

sig som mindre attraktiva i den andres ögon och beskriver hur deras partner gjorde allt 

för att undvika att komma i kontakt med såret: ”This was simply a taboo zone for him. 

He did not talk about it or touch it” (Probst et al., 2013b, s. 43). 

 

Leva med hopp i ett omvärderat liv 

Känslan att få vara normal var betydelsefull för flertalet av patienterna med maligna 

tumörsår menar Piggin et al. (2007) i sin studie. Patienterna upplevde sig vara 

annorlunda; deras sårbarhet och förändrade syn på sig själva, sin kropp och det 

maligna tumörsåret var en integrerad känsla som fick dem att känna sig så. 

Patienternas önskan om att ses som normala fick dem att kämpa för att uppfylla de 

roller, regler, mål och sociala identiteter de hade i samhället. Patienterna strävade 

efter att hantera sin mentala, individuella bild av sitt kroppsliga ideal samtidigt som 

de kämpade med känslan av att vara stigmatiserade av omvärlden: “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 et al., 2007, s. 389).  

 

Patienterna kunde känna ett visst hopp inför framtiden; deras hopp var inriktad på en 

smärtfri död eller att det hittades ett botemedel till maligna tumörsår (Alexander, 

2010). Patienterna upplevde även ett förnyat hopp och förtroende när de hade berättat 

om sina sår för någon annan människa (Lund-Nielsen et al., 2011). 

 

Leva med den egna acceptansen 

Efter att ha berättat om sitt maligna tumörsår vågade patienterna se framåt och göra 

planer för framtiden (Lund-Nielsen et al., 2011). De ville vara öppna med sin 

situation och kunna samtala om sin cancersjukdom och öppet kunna visa sina sår för 

andra personer (Lund-Nielsen et al., 2011). En av patienterna var, som egen 

företagare, van vid att ta eget ansvar i sitt arbete och förstod att den egna acceptansen 

av situationen krävdes för att kunna fortsätta att driva företaget och bevara en 

normalitet i vardagen. Patienten upplevde att det var upp till hennes partner att 

acceptera henne för den hon var samt att acceptera att hennes sår var en del av henne 

nu; hennes partner fick själv hantera sina känslor runt det maligna tumörsåret (Probst 

et al., 2013b).      
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Leva med sårbarhet genom öppenhet 

Efter att sökt kontakt med sjukvården kände patienterna sig lättade då de inte längre 

behövde dölja sina maligna tumörsår. De upplevde att de inte längre var ensamma om 

sin hemlighet och att de fick hjälp att hantera sin cancersjukdom och de maligna 

tumörsåren (Lund-Nielsen et al., 2011). När de maligna tumörsåren inte längre var en 

hemlighet vågade patienterna prata öppet med sina familjemedlemmar och vänner om 

sina sår. Lättnaden fick några av dem att känna som de fått livet tillbaka på nytt igen 

och de kunde börja planera för en vilket de inte upplevde sig ha innan de blev 

introducerade till de nya omläggningsmaterialen för sina maligna tumörsår: 

My thoughts about the future are to concentrate on happiness, life, and coming 

out into the fresh air and to do things that I have neglected until now-planning 

trips perhaps. I'll start moving on this as soon as I get better (Lund-Nielsen et 

al., 2011, s. 282-283). 

 

 

Metoddiskussion 

För att besvara syftet gjordes en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ ansats. Att de vetenskapliga resultatartiklarna enbart skulle utgöras av 

kvalitativa vetenskapliga artiklar ingick inte i den plan som utformades inför 

datainsamlingen. Den ursprungliga tanken var att inkludera både kvalitativa och 

kvantitativa vetenskapliga artiklar i resultatet för att inte ytterligare begränsa en 

litteratursökning med ett smalt formulerat syfte och ett problemområde som var svagt 

beforskat. Att resultatet i litteraturstudien utgörs av kvalitativ forskning känns 

relevant då kvalitativ forskning kan användas för att fånga upplevelsen av ett fenomen 

hos människan (Forsberg & Wengström, 2016), vilket svarar till litteraturstudiens 

syfte. 

 

Litteraturstudien genomfördes i syfte att öka kunskapen och förståelsen om maligna 

tumörsår genom att belysa patienters upplevelser av att leva med maligna tumör. 

Sandman och Kjellström (2013) understryker att det finns forskningsetiska principer 

för att vetenskapliga studier ska göra gott, visa respekt för patienterna och vara rättvis 

genom att patienterna kan bekräfta resultatet som sant. Ett gemensamt beslut togs om 

att enbart använda sig av vetenskapliga resultatartiklar som blivit etiskt godkända i 

litteraturstudien, vilket inte resulterade inte i något bortfall av vetenskapliga 

resultatartiklar i urvalsprocessen. De etiska aspekterna har därmed ständigt varit 

närvarande under bearbetningen av de vetenskapliga resultatartiklarna. 

 

Val av ord och begrepp har stor betydelse: “begrepp och ord är bärare av kraft, och 

ord kan skada och söndra, lindra och ena. Ordens etik uppmanar till en stor 
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omtänksamhet då man väljer sina ord…” (Eriksson & Bergbom, 2017, s. 38). Det 

finns en tolkning i ordet som alla människor väljer att lägga på ordet. Valet att 

använda ordet ’lukt’ istället för ’doft’ diskuterades vid ett flertal tillfällen. Maligna 

tumörsår har en väldigt distinkt lukt om sig och ordet ’doft’ ansågs vara missvisande 

då ordet ofta tolkas och förknippas med något väldoftande. Ordet ’lukt’ ansågs även 

mer neutralt än de ordval som använts i de vetenskapliga resultatartiklarna och som av 

författarna till litteraturstudien upplevdes som oetiska. 

 

En litteraturstudies vetenskapliga kvalitet kan diskuteras utifrån Wallengren och 

Henricsons (2012) indikatorer på̊ god vetenskaplig kvalitet i kvalitativa 

forskningsstudier som är begreppen: trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet. För att stärka pålitligheten (Wallengren & Henricson, 2012) 

diskuterades förförståelsen under planeringsfasen av litteraturstudien för att 

säkerställa att den inte skulle ha en påverkan i det urval som gjordes av de 

vetenskapliga resultatartiklar som skulle analyseras. Författarna i litteraturstudien har 

med stor aktsamhet strävat efter att resultatet inte ska präglas av någon form av 

förförståelse genom att kontinuerligt under arbetets gång reflektera kring ämnet. Då 

samtliga vetenskapliga resultatartiklar är skrivna på engelska kan det förekomma 

misstolkningar i den dataanalys som utförts. För att undvika misstolkningar har ett 

flertal genomläsningar gjorts av den engelska texten och vid tveksamheter har lexikon 

använts och tolkningen har därefter gemensamt diskuterats av författarna i 

litteraturstudien tills konsensus uppnåtts. För att stärka pålitligheten och 

trovärdigheten har innehållet i uppsatsen kontinuerligt kvalitetsgranskats genom peer 

debriefing (Wallengren & Henricson, 2012) av lärare, medstudenter och handledare 

som gett konstruktiv kritik vid ett flertal manusseminarium och handledningstillfällen.  

Wallengren och Henricson (2012) framhåller att trovärdighet kan påvisas genom att 

övertyga läsaren om att kunskapen är rimlig och att resultatet äger giltighet. Enligt 

Karlsson (2012) är databaserna Cinahl, PubMed/Medline och PsycINFO några av de 

viktigaste databaserna inom omvårdnadsforskning och ansågs därmed relevanta 

utifrån litteraturstudiens syfte. Att dessa databaser använts styrker litteraturstudiens 

trovärdighet. Sökorden utgick från nyckelord i syftet då dessa ansågs representativa 

för syftet och användes i både fritextsökningar och ämnesordsökningar vid 

informationssökningen (Forsberg & Wengström, 2016). Synonymer till nyckelorden i 

syftet kan därmed ha missats, vilket hade kunnat generera ett annorlunda sökresultat. 

Pålitligheten (Wallengren & Henricson, 2012) stärktes även av att dubbletter 

återfanns i samtliga sökningar, vilket bekräftar att de sökord som valts är relevanta för 

syftet. Då det finns en möjlighet att vetenskapliga artiklar som hade svarat till syftet 

kan ha blivit uteslutna sänker detta trovärdigheten (Wallengren & Henricson, 2012). 

Det var samtidigt en utmaning att hitta vetenskapliga resultatartiklar som svarade till 
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syftet och litteraturstudiens inklusionskriterier och det gjorde att överförbarheten 

(Wallengren & Henricson, 2012) blev svår att uppnå i litteraturstudien. 

 

Enligt Karlsson (2012) används en fritextsökning för att inte gå miste om nyligen 

publicerade vetenskapliga artiklar som ännu inte tilldelats ämnesord vilket styrker 

trovärdigheten. Karlsson (2012) beskriver hur nya källor kan hittas med hjälp av 

manuella sökningar och denna form av sökning användes för att söka i litteratur- och 

referenslistor till redan utvalda källor i litteraturstudien i syfte att inte gå miste om 

relevanta vetenskapliga artiklar, vilket också ses som en styrka. En bred sökning med 

hög sensitivitet (Gunnarsson & Billhult, 2012) skapades genom användningen av den 

booleska operatorn OR för att få med alla vetenskapliga artiklar med relevant innehåll 

utifrån det formulerade syftet för att sedan specificera (Gunnarsson & Billhult, 2012) 

och begränsa sökningen med den booleska operatorn AND. De 

avgränsningsfunktioner (Willman et al., 2016) som användes var språk, tillgängligt 

abstrakt och peer-reviewed. 

 

Bekräftelsebarheten (Wallengren & Henricson, 2012) styrks av att sökhistoriken och 

sökorden som använts vid artikelsökningarna systematiskt presenteras i tabellform i 

Bilaga A-B, vilket tydliggör tillvägagångssättet vid litteratursökningen och möjliggör 

en replikering av sökresultatet. Litteraturstudiens databearbetning beskrivs tydligt i 

texten, men bekräftelsebarheten (Wallengren & Henricson, 2012) skulle kunna stärkas 

ytterligare genom att visualisera kodningen av det bärande innehållet i materialet till 

meningsbärande enheter i tabellform. 

 

Överförbarheten (Wallengren & Henricson, 2012) diskuterades utifrån patienternas 

kön och ålder samt vilka länder studierna i de vetenskapliga resultatartiklarna har 

genomförts i. Sammanlagt deltog 65 patienter i åldrarna 39–90 år, varav 60 kvinnor 

och fem män, fördelat på sju vetenskapliga resultatartiklar. Kvinnor var kraftigt 

överrepresenterade i vårt resultat, vilket gör det svårt att anse studiens resultat som 

överförbart till vuxna män. De vetenskapliga resultatartiklarna som valdes ut var 

skrivna i Australien (1st), Danmark (2st), Schweiz (2st), Storbritannien (1st) och 

Taiwan (1st), vilket kan ha en negativ påverkan på överförbarheten (Wallengren & 

Henricson, 2012) av litteraturstudien då det råder en kulturskillnad mellan dessa 

välfärdsländer som behöver beaktas. Det saknas forskningresultat från 

utvecklingsländer som hade kunnat påverka utfallet av det resultat som presenterats i 

litteraturstudien och är en indikation på en avsaknad av en mycket viktig 

kunskapskälla, vilket påverkar överförbarheten (Wallengren & Henricson, 2012). Då 

samtliga vetenskapliga resultatartiklars studier har genomförts i industrialiserade 

länder påverkar det överförbarheten negativt då litteraturstudien saknar ett 

forskningsresultat som även inkluderar utvecklingsländer, vilket kunde ha resulterat i 

ett annat utfall. Överförbarheten (Wallengren & Henricson, 2012) förstärks emellertid 

av att det finns en spridning i var de vetenskapliga resultatartiklarnas studier är 
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genomförda då det visar på att behovet av att belysa patienters upplevelser av att leva 

med maligna tumörsår är ett problemområde med internationell förekomst och att det 

kan ge ett bredare perspektiv av ämnet då dessa industrialiserade länder antas ha en 

liknande levnadsstandard som vi har i Sverige. Resultatet i litteraturstudien bör inte 

generaliseras då den forskning som presenterades i de olika vetenskapliga 

resultatartiklarna inte var representativ för en hel population utan enbart representativ 

för den grupp patienter som studerats i de vetenskapliga resultatstudierna. Det var 

samtidigt en utmaning att hitta vetenskapliga resultatartiklar som svarade till syftet 

och litteraturstudiens inklusionskriterier då forskning kring patienters upplevelser av 

att leva med maligna tumörsår är kraftigt eftersatt, vilket gjorde att en överförbarhet 

(Wallengren & Henricson, 2012) blev svår att uppnå i denna litteraturstudien.  

kvalitativ ansats.  

 

 

Resultatdiskussion 

I analysen av resultatet framkom viktiga begrepp som förlorad kontroll, förnekelse, 

skam, acceptans, hopp, skam samt olika omvårdnadsstrategier som patienterna kunde 

använda sig av för att lära sig hantera sin nya livsvärld.     

Att leva med ett malignt tumörsår innebär att patienterna förlorar kontrollen över sin 

egna kropp, vilket upplevs som traumatiskt och som en enorm ansträngning för 

patienterna i deras försök till att försöka hitta olika sätt att fysiskt hantera sin 

förändrade kroppsbild (Probst et al., 2013a; Probst et al., 2013b; Piggin et al., 2007; 

Alexander, 2010; Lo et al., 2008; Lund-Nielsen et al., 2011; Lund-Nielsen et al., 

2005a). Patienterna känner inte att de har någon kontroll över kroppen och likställer 

den till en diktatur där såret dominerar och tar över deras liv (Alexander, 2010). För 

patienterna blir det långsamt allt svårare att gömma de fysiska symtomen efter hand 

som det maligna tumörsåret förvärras (Alexander, 2010). En sårbarhet uppstår hos 

patienterna som tar sig uttryck i en rädsla över att inte kunna förutse eller kunna 

kontrollera sårets beteende (Probst et al., 2013a; Piggin et al., 2007). Denna rädsla 

förstärks i samband med sociala sammanhang (Probst et al., 2013a; Piggin et al., 

2007; Lund-Nielsen et al., 2005a; Lund-Nielsen et al., 2011).  För att förstå en 

människas val behövs kunskap som inte alltid är uppenbar för alla andra utom för den 

person som själv befinner sig i situationen. En människas livsvärld är personlig och 

det är den unika människans ställningstaganden i olika sammanhang som livsvärlden 

påverkas av (Dahlberg et al., 2008). Detta kan tolkas som att den påverkan som sker 

är beroende av hur individen själv väljer att agera. En av patienterna väljer att 

acceptera sitt maligna tumörsår för att överleva och att leva som de gjorde innan sin 

diagnos; denna patient gör ett medvetet val att inte förneka sitt maligna tumörsår 

(Probst et al., 2013b). Människan måste förstås utifrån sitt sammanhang och göra de 

val som upplevs som mest naturliga för dem (Dahlberg et al., 2008). Till skillnad från 
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patienten som väljer att ställa krav på omvärlden att acceptera och se människan och 

inte sjukdomen i henne väljer de flesta patienterna att hemlighålla det maligna 

tumörsåret för sin omgivning (Probst et al., 2013b). Genom att dölja det maligna 

tumörsåret kunde de, under en period, få fortsätta att leva och vara som alla 

andra.  Detta kan uppfattas som att patienterna väljer att inte vara sårbara i sin 

öppenhet genom att dela med sig av sin livsvärld och istället väljer att förneka i det 

tysta. Som sjuksköterska behövs kunskap och insikt i hur lidandet, hälsan och 

välbefinnandet upplevs av denna tysta grupp (Dahlberg et al., 2008). 

 

Maligna tumörsår är inte vanligt förekommande bland patienter med cancersjukdom, 

men statistiken pekar på att denna patientgrupp kommer att öka (Fitzmaurice et al., 

2017). Frågan är hur dessa patienter som lever med en cancerdiagnos lyckas dölja 

sina maligna tumörsår från sin omgivning. Majoriteten av dem ingår i gruppen äldre, 

en grupp som är känd för att drabbas av maligna tumörsår i en högre utsträckning, och 

ändå kan de leva i det ’dolda’ under flera år utan att upptäckas av hälso- och 

sjukvården. Hur möjliggör vi sjuksköterskor för ett möte med lidande människor med 

maligna tumörsår som genomsyras av tillit och en förtroendefull relation som ser till 

individens hälsa i vårdandet? Hur skapas en miljö som genomsyras av öppenhet i den 

oförtjänta tystnaden i form av berättande om lidandet inom vetenskapen omvårdnad? 

Att bry sig om eller ’caring’ är en fundamental grundsten i konsensusbegreppet 

omvårdnad och är det etiska förhållningssätt vi som människor anammar när vi 

beskyddar de individer som är i behov av vård (Karlsson, 2017). När patienterna 

vågar bryta tystnaden och sin sociala isolering upplever de att livet får en nystart och 

att de får det stöd de är i behov av från sina anhöriga och av sjuksköterskan (Probst et 

al., 2013). Kontakt med vårdpersonal som besitter kunskap inom sårvård skapar en 

trygghet hos patienterna (Lo et al., 2008). Med information och utbildning om rätt 

sårvårdsmaterial kan patientens delaktighet i sin egenvård främjas och fysiska 

symtom lindras (Lund-Nielsen et.al., 2011). Konsensusbegreppen människa, hälsa, 

miljö och omvårdnad tar fasta på att det är vårdens ansvar att förse patienterna med 

den kunskap som är relevant för deras hälsotillstånd (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Sjuksköterskan besitter med sin omvårdnadskunskap vetskapen samt insikten om 

sjukdomen, patientens lidande och hur sjukdomen kan påverka patientens hela 

livsvärld.  Det finns en tidpunkt när en patient upplever att deras vardag radikalt 

förändras. Patientens liv tar en ny inriktning och det blir inte som förr; det normala 

livet ändras och blir inte detsamma (Nurminen, 2017). Detta kan tolkas som att den 

process som sker i dessa patienters liv ofta tar flera olika vändningar; först när de får 

sin cancerdiagnos, sedan vid uppkomsten av maligna tumörsår då de väljer att inte 

berätta och till sist när de får hjälp med att hitta tillbaka till livet och livsglädjen igen.  

 

När den fysiska kroppen drabbas av det maligna tumörsåret stänger patienterna av och 

slutar att känna en sexlust till sin partner (Lund-Nielsen et al., 2011). Kroppen har 

känslor, erfarenhet, minnen, tankar och den är fylld med upplevelse efter att ha levt 
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länge (Dahlberg & Segersten, 2010). Detta kan tolkas som en överlevnadsstrategi hos 

patienterna för att slippa bli sårad av sin partner när de upplever att de inte längre har 

kontroll över sin kropp. Patienterna känner sig inte längre feminina eller attraktiva 

och deras partner vågar inte längre se eller röra vid dem (Lund-Nielsen et al., 2011). 

Patienterna förlorar kontrollen över sin kropp och försöker använda sig av olika 

material för att återskapa den yttre barriär som gått förlorad. De känner doften från 

såret som vätskar och blöder hela tiden (Probst et al., 2013a; Probst et al., 2013b). Det 

finns ett behov av en ökad förståelse från omvärlden om varför dessa patienter väntar 

så länge med att söka sig till hälso- och sjukvården för att få hjälp med sina maligna 

tumörsår. Patienterna lyckas förneka sina maligna tumörsår fastän de ser dem, känner 

hur såret luktar, inte får stopp på blödningarna samt upplever en smärta som gör sig 

påmind hela tiden. En tolkning kan vara att patienterna skapar egna strategier för att 

överleva och förhindra att sanningen kommer fram. Precis som att kunskapen om hur 

dessa patienter uppfattar sin livsvärld enbart kan uppnås genom att ta del av deras 

historia, sätta sig in i deras tillvaro, känna deras ångest och försöka förstå deras val 

genom att se på situationen ur ett större sammanhang (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Detta kan tolkas som att patienterna gör ett medvetet val och försöker hantera sin 

vardag på det sätt de anser vara bäst genom att förneka det växande maligna tumörsår 

och inte söka sig till sjukvården. Trots att patienterna ser att deras sår blev värre och 

gör mer ont väljer de att fortsätta isolera sig. För att kunna öka vår förståelse bör detta 

fenomen ses utifrån den unika livssituation som patienterna befinner sig i vid det 

tillfället (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Hopp är det sista som lämnar en människa och det som hjälper patienter att orka leva 

vidare och som hjälper patienter att dö med värdighet i livets slutskede (Chi, 2007). 

Att få dö värdigt i en smärtfri död upplever patienterna som otroligt betydelsefullt 

(Alexander, 2010) och är det något som denna patientgrupp med maligna tumörsår är 

vana vid att leva med så är det smärta (Probst el al., 2013a; Probst et al., 2013b; Lo et 

al., 2008). Hoppet är en gradvis föränderlig process som behövs för att patienten ska 

återvinna sin inre styrka och bygga upp sitt självförtroende (Holtslander & Duggleby, 

2009). Att uppleva hopp gör att en människa bättre kan förstå och acceptera en 

förändrad livssituation. Denna patientgrupp känner sig annorlunda och vill bara få 

vara normal och kunna återgå till sitt tidigare liv igen. Hoppet lämnar dem aldrig 

riktigt utan patienterna kämpar med att återfå kontrollen över sina liv (Piggin et al., 

2007). När patienterna accepterar och vågar berätta om sina maligna tumörsår för sin 

omgivning återfår de en framtidstro i vilken de känner att de kan samtala om sina 

maligna tumörsår med sin omgivning (Lund-Nielsen et al., 2011). Patienterna 

upplever sig inte lika ensamma i sin sjukdom och känner att de har hittat tillbaka till 

livet igen (Lund-Nielsen et al., 2011). Genom hopp kan patienterna fortsätta att förbli 

positiva, vilket ger dem ett bättre självförtroende. Hopp är en individuell upplevelse 

som ändras hela tiden (Holtslander et al., 2009). Det kan ses som en strategi som får 

upp patienterna på morgonen och som får dem att kämpa vidare för sig sin egen del, 
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sin framtid och sina anhöriga. Rädslan och en osäker framtid kan göra att patienter 

med maligna tumörsår söker efter olika vägar för att hantera stress och ångest. Hopp 

är en effektiv strategi för att patienterna ska klara av att hantera sitt sjukdomstillstånd 

(Chi, 2007). Stressen över de fysiska symtomen kan skapa en känsla av hopplöshet 

hos patienterna, vilket kan leda till en avsaknad av framtidstro, en försämrad 

självkänsla, en social isolering från omvärlden, en förlorad identitet eller en förlorad 

tro på meningen med livet (Lund-Nilsen et al., 2011). De patienter som inte själva har 

möjlighet att hitta tillbaka till sitt hopp kan få hjälp av sina anhöriga eller närstående 

(Holtslander et al., 2009). Det är viktigt att patienterna hittar en balans mellan 

frånvaro av hopp och ett orealistiskt hopp innan de kan hitta förnyat hopp, och denna 

kan vara hårfin (Karlsson, 2017). För att hjälpa patienter med maligna tumörsår att 

hitta tillbaka till att känna hopp igen kan anhöriga, närstående eller vårdpersonal bidra 

med att bara bry sig om och ge dem den omvårdnad de behöver genom att stötta och 

finnas där för dem när de har tappat balansen mellan hopp och frånvaro av hopp.  

 

Konklusion och implikation 

Det maligna tumörsåret framtvingar en ny livsvärld som avkräver en ny relation med 

och upplevelse av det egna jaget och den egna omgivningen. Förändringarna 

frammanar en känsla av förlust, misstro och förtvivlan hos patienterna när de sörjer 

sitt tidigare jag. Patienter med maligna tumörsår väljer att isolera sig från samhället 

och tyst kämpa mot symtomen genom att förneka dem in i det sista. Genom samtal 

kan patienten återta kontrollen över sin livssituation och bryta isoleringen från 

omvärlden. Sjuksköterskan kan vara ett stöd i denna process genom att stärka känslan 

av hopp samt informera och utbilda patienter i att återta kontrollen över sin nya 

livsvärld.  

 

Forskningen har framförallt inriktat sig på sårbehandling och symtomlindring hos 

denna patientgrupp. Inom vetenskapen omvårdnad kan sjuksköterskan öka 

kunskapsunderlaget om existentiella mänskliga behov och begär i patienters levda 

värld med maligna tumörsår genom akademisk utbildning och vidare forskning så att 

ny evidensbaserad kunskap inom omvårdsprocessen skapas och integreras i vårdandet 

för att minska patientens lidande. Ny forskning nationellt som belyser hur patienter 

med maligna tumörsår upplever sin livssituation samt undersöker de likheter och 

skillnader som kan utrönas från andra forskares resultat internationellt anser vi vara 

relevant för vetenskapen omvårdnad.    
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Tabell 2: Sökordsöversikt 

 

 

 

 

 

Sökord Cinahl PubMed PsycINFO Medline 

maligna 

tumörsår 

malignant fungating 

wounds (fritext),  

Fungating wounds 

(MH) 

malignant fungating 

wounds (fritext),  

fungating wounds 

(fritext) 

malignant fungating 

wounds (fritext),  

fungating wounds 

(fritext) 

malignant fungating 

wound (fritext),  

fungating wound 

(fritext) 

patient patient* (fritext) patient* (fritext) patient* (fritext) patient* (fritext) 

upplevelse 

lived experience 

(fritext), 

life experience 

(fritext) 

lived experience 

(fritext), 

life experience (fritext) 

lived experience 

(fritext), 

life experience 

(fritext) 

lived experience 

(fritext), 

life experience 

(fritext) 

omvårdnad 
nursing (fritext), 

caring (fritext) 

nursing (fritext),  

caring (fritext) 

nursing (fritext), 

caring (fritext) 

nursing (fritext), 

caring (fritext) 



BILAGA B  

 

Tabell 3: Sökhistorik   

+Markör avser dubbletter. 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Booleska sökoperatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2018-03-12 Cinahl 

((MH "Fungating Wounds") AND 

(nursing OR caring) AND patient* 

AND (life experiences OR lived 

experience)) 

Limits: Peer reviewed, English & 

Abstract available. 3 3 3 3 

2018-03-12 Cinahl 

((MH "Fungating Wounds") AND 

(nursing OR caring) AND patient*) 

Limits: Peer reviewed, English & 

Abstract available. 23 23(+3) 1 1(+3) 

2018-03-12 Cinahl 

((MH "Fungating Wounds") AND 

(nursing OR caring)) 

Limits: Peer reviewed, English & 

Abstract available. 25 25(+12) 1 0(+4) 

2018-03-12 Cinahl 

(MH "Fungating Wounds") 

Limits: Peer reviewed, English & 

Abstract available. 66 66(+32) 3 2(+4) 

2018-03-15 Cinahl 

((MH "Fungating Wounds") OR 

("malignant fungating wounds")) 

Limits: Peer reviewed, English & 

Abstract available. 74 74(+18) 2 1(+6) 

2018-03-16 Medline 

((fungating wound OR malignant 

fungating wound) AND (lived 

experience or life experience) AND 

patient* AND (nursing or caring)) 

Limits: English & Abstract 

available. 13 13(+5) 0 0(+5) 

2018-03-16 PubMed 

((malignant fungating wounds OR 

fungating wounds) AND (life 

experience OR lived experience)) 

AND patient* AND (nursing OR 

caring)) 

Limits: English & Abstract 

available. 2 2(+1) 0 0(+1) 

2018-03-16 PsycINFO 

((fungating wounds OR malignant 

fungating wounds) AND (life 

experience OR lived experience) 

AND patient* AND (nursing OR 

caring)) 

Limits: Peer reviewed & English. 2 2(+2) 0 0(+2) 

  TOTAL: 208 208 10 7 



                  

      BILAGA C 

   

 

Tabell 4: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Alexander, S. (2010). An intense and unforgettable experience: the lived experience of malignant 

wounds from the perspectives of patients, caregivers and nurses. International Wound Journa  

7(6), 456–465. doi:10.1111/j.1742-481X.2010.00715.x 

Land  

Databas 

Australien. 

Cinahl. 

Syfte Syftet med studien var att kartlägga upplevelsen av maligna tumörsår utifrån ett patient-, 

sjuksköterske- och anhörigperspektiv.  

Metod  

Design 

Kvalitativ. 

Hermeneutisk-fenomenologisk.  

Urval Strategiskt urval. Lämpliga patienter hänvisades av personal från tre olika hälsovårdscentraler. Tre 

patienter med maligna tumörsår (en man och två kvinnor), en anhörigvårdare och 14 

sjuksköterskor medverkade. Ålder: 39–87 år.  

Inklusionskriterier: Vuxna, engelskspråkiga med god kognitiv funktion som lever med ett malignt 

tumörsår eller som vårdar en person med ett malignt tumörsår.  

Exklusionskriterier redovisas ej.  

Datainsamling Ostrukturerade intervjuer med öppna frågor.  

Tid och plats för intervju bestämdes av patienterna. Tidsåtgång okänd.  

Samtliga intervjuer förutom en spelades in och dessa skrevs ut ordagrant.  

Dataanalys Hermeneutisk-fenomenologisk analys av data med temakategorier. Den hermeneutiska spiralen 

har använts vid tolkningen som utfördes enbart av artikelförfattaren. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Fyra teman framträdde i studien: 1) en odör; 2) förändrade livsrelationer; 3) rum för hopp; 4) 

varaktiga minnen. Temat ”en odör” finns beskrivet sedan tidigare i andra studier, men övriga 

teman har förbisetts. Resultatet visade att psykosociala problem var allmänt förekommande bland 

de som levde med maligna tumörsår och hur deras liv kretsade kring såret. Samtliga teman 

förstärkte bilden av det maligna tumörsåret som en intensiv och oförglömlig upplevelse.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Indikatorer på god vetenskaplig kvalitet (Wallengren & Henricson, 2012): 

Trovärdighet: Studien besvarar syftet, är etiskt godkänd, de intervjuer som gjordes gick på 

djupet, vilket är dess styrkor. Trovärdigheten stärks ytterligare av att den hermeneutiska spiralen 

som används av artikelförfattaren vid tolkning av data. Dess svaghet är att det inte framgår om 

deltagarna har bekräftat resultatets sanningshalt.   

Bekräftelsebarhet: Att analysen är väl beskriven är en styrka. Dess svagheter är att längden på 

intervjuerna samt intervjufrågor inte redovisas. 

Pålitlighet: Det är en svaghet att enbart artikelförfattaren har utfört dataanalysen samt att hens 

förförståelse inte har redovisats.   

Överförbarhet: Anses god då metoden skulle kunna användas för att kartlägga upplevelser inom 

andra områden.   

Granskning av artikel enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall: Grad I: 86% 
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Artikel 2 

 

 

Referens Lo, S-F., Hu, W-Y., Hayter M., Chang, S-C., Hsu, M-Y., & Wu, L-Y. (2008). Experiences of 

living with a malignant fungating wound: a qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 17(20), 

2699-2708. doi:10.1111/j.1365-2702.2008.02482.x 

Land  

Databas 

Taiwan. 

Cinahl. 

Syfte Syftet med studien var att utforska cancersjuka patienters upplevelser av att leva med ett malignt 

tumörsår. 

Metod  

Design 

Kvalitativ. 

Semistrukturerad intervjustudie med inspiration av Grounded Theory.  

Urval Strategiskt urval. Tio patienter i åldrarna 42–72 år (fyra män och sex kvinnor) från ett medicinskt 

center i östra Taiwan.  

Inklusionskriterier; Avsaknad av mental ohälsa, 18 år och över och kinesisktalande. 

Cancerpatienter med ett malignt tumörsår i mer än 4 veckor.  

Exklusionskriterier är ej kända.  

Datainsamling Intervjuerna med patienterna hölls på det medicinska centrat och varade i 30–60 min. De spelades 

in och skrevs sedan ut ordagrant. Datainsamling pågick mellan februari och december 2006. 

Studien är etiskt godkänd. 

Semistrukturerade intervjuer med en person i taget gjordes av en forskare (framgår ej vem). Breda, 

öppna frågor som uppmuntrade till diskussion. Genomfördes i en lugn miljö för att underlätta för 

inspelningen samt för att uppmuntra patienten till reflektion under intervjun. 

Dataanalys Tematisk analys med inspiration av Grounded Theory har utförts. Empirin från intervjuerna har 

presenterats och analyserats med hjälp av kodning. Detta gjorde att man kunde bygga på med fler 

frågor under studiens gång. Dataanalysen utfördes av en forskare, ej känt vem. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Fem teman identifierades i studien: 1) Nedsatt fysiskt välbefinnande; 2) Sårrelaterad 

stigmatisering; 3) Behov av experthjälp; 4) Strategier för sårhantering; 5) Positiv syn på livet trots 

såret. Resultatet visar hur cancerpatienters dagliga liv påverkas av att leva med ett malignt 

tumörsår samt lyfter fram omvårdnadsåtgärder som sårrelaterad information till patienterna. Detta 

för att främja välbefinnandet och ge en ökad livskvalitet genom ökad förmåga till egenvård hos 

denna patientgrupp. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Indikatorer på god vetenskaplig kvalitet (Wallengren & Henricson, 2012): 

Trovärdighet: Studien besvarar syftet, är etiskt godkänd, de intervjuer som gjordes gick på 

djupet, vilket är dess styrkor. Dess svaghet är att det inte framgår om deltagarna har bekräftat 

resultatets sanningshalt.   

Bekräftelsebarhet: Att dataanalysen är väl beskriven är en styrka.  

Pålitlighet: Ingen förförståelse redovisas och det är heller ej känt vem av forskarna som utfört 

dataanalysen, vilket ses som svagheter.   

Överförbarhet: Styrkan är ett väl beskrivet urval, men dess svaghet är att studien är begränsad till 

en miljö.   

Granskning av artikel enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall: Grad I: 81% 
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Artikel 3 

Referens Lund-Nielsen, B., Müller, K., & Adamsen, L. (2005a). Malignant wounds in women with breast 

cancer: feminine and sexual perspectives. Journal of Clinical Nursing, 14(1), 56-64. 

doi:10.1111/j.1365-2702.2004.01022.x 

Land  

Databas 

Danmark. 

Cinahl. 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur ett malignt tumörsår påverkar femininitet, sexualitet och det 

dagliga livet hos kvinnor med progressiv bröstcancer. 

Metod  

Design 

Kvalitativ. 

Prospektiv kohortstudie. 

Urval Strategiskt urval. Tolv patienter i åldrarna 57–85 år som ingick i ett 4-veckors sårvårdsprojekt på 

Danmarks nationella universitetssjukhus. Ett skriftligt samtycke undertecknades av patienterna. 
Intervjuerna skedde i samband med såromläggningen på sjukhuset eller om de inte orkade ta sig dit i 

deras hem och tog ca 45 minuter. I hemmet tog tre specialutbildade sårvårdspersonal hand om 

såromläggningen. Inklusionskriterier: Kvinnor med progressiv bröstcancer som haft maligna 

tumörsår i minst 0,1–4 år. Exklusionskriterier är ej redovisade. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervju med halvstrukturerade intervjuguide användes vid två tillfällen. Första 

omgången användes en frågeguide som innehöll 41 stycken frågor varav slutna ja/nej frågor (36 

stycken) och öppna frågor (11 stycken). Andra tillfället användes 47 stycken frågor varav 18 stycken 

var öppna och 23 stycken var stängda. Undersökningen delades in i tre teman: 1) Sårrelaterat tema, 2) 

Psykologiska; social, kvinnlighet, sexualitet, hur kvinnorna hanterade sin vardag känslomässigt och 

socialt samt hur de upplevde sina sociala relationer och 3) Framtida sårvårdsbehandling. Intervjun tog 

ca 45 minuter. Undersökningen var etiskt granskad av den regionala etiska kommittén i Köpenhamn 

och Fredriksbergs kommun.  

Dataanalys Datat sorterades under olika teman för att ge en struktur åt materialet. Intervjun spelades in och skrev 

ut ordagrant efteråt. Det granskades av två forskare för att verifiera pålitligheten hos patienterna.  

Bortfall 4 st. 

Slutsats Studien ingick i en större undersökning om sårvård, författarna fokuserade sig i största grad på tema 2 

och i viss mån tema 1 för att får sig en förståelse över intervjupersonernas situation. Kvinnorna 

beskrev att de upplevde att ångest när såren vätskade sig, blödde eller luktade. Såret förhindrade dem 

att bära de kläder de kände sig fina och kvinnliga i. I och med det nya omläggningsmaterialet kände 

de sig mer kvinnliga. De upplevde att de kunde börja klä sig som de ville utan att ta hänsyn till såret. 

Vissa av intervjupersonerna återfick sin sexualitet. Flertalet fick ökat självförtroende och återfick sitt 

sociala umgänge. Det nya sårvårdsmaterialet förhindrade i högre grad de tidigare materialet kvinnorna 

valt att såret läckage och dess odör.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Indikatorer på god vetenskaplig kvalitet (Wallengren & Henricson, 2012): 

Trovärdighet: Studien besvarar syftet, den är etiskt godkänd, intervjun gick på djupet vilket visar på 

dess styrkor. Granskningen av intervjun gjordes av två av författarna vilket påvisar på en högre 

trovärdighet. Svagheten är att det inte framgår om deltagarna har bekräftat resultatets sanningshalt. 

Bekräftelsebarhet: Metod och analys är väl beskrivet och är en styrka  

Pålitlighet: Det framgår inte vem som gjorde vad i arbetet, ingen förförståelse redovisas heller vilket 

ses som en svaghet. 

Överförbarhet: Det är en styrka att urvalet är väl dokumenterat men det är få patienterna i 
undersökningen och det är en begränsad miljö.  

Granskning av artikel enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall: Grad I: 90% 
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Artikel 4 

 

Referens Lund-Nielsen, B., Midtgaard, J., Rørth, M., Gottrup, F., & Adamsen, L. (2011). An avalanche of 

ignoring – a qualitative study of health care avoidance in women with malignant breast cancer 

wounds. Cancer Nursing, 34(4), 277-285. doi:10.1097/NCC.0b013e3182025020 

Land  

Databas 

Danmark. 

Cinahl. 

Syfte Syftet med studien var att beskriva upplevelser av sjukvårdsundvikande hos kvinnor med 

progressiv bröstcancer som har utvecklat maligna tumörsår. 

Metod  

Design 

Kvalitativ. 

Hermeneutisk-fenomenologisk. 

Urval Strategiskt urval. Sjutton kvinnor med avancerad bröstcancer i åldern 47–90 år. 

Lämpliga patienter valdes ut från 10 olika ontologiska centrum i Danmark.  

Inklusionskriterier: Bröstcancerpatienter med malignt sår och uppskjutit att söka medicinsk 

behandling.  

Exklusionskriterier är ej redovisade. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer.  

Kontakten gjordes av författarna via telefonsamtal med patienterna som fick en vecka på sig att 

bestämma sig för eventuell medverkan i projektet.  

Intervjuerna tog 30–180 minuter. Spelades in i patienternas hem och skrev ut ordagrant av 

författaren (B L-N). Triangulering gjordes för att undvika bias.   

Studien är etiskt godkänd.     

Dataanalys Författarna (B L-N & J M) använde sig av en fenomenologisk filosofisk baserad på Giorgis teori, 

som analyserar materialet i 4 steg. Materialet lästes igenom flertal gånger och kodades in det i 

olika kategorier för att få en helhetsbild av studien. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Kategorier delades in i teman: 1) undvikande av sjukvård: misstro 2) fortsatt undvikande av 

sjukvård: skam 3) avslutande undvikande av sjukvård: lättnad och 4) enorm förnekelse. 

Kvinnorna undvek medvetet sjukvården för sina negativa upplevelser av den och deras rådande 

livssituation. Kvinnorna hade sina maligna tumörsår i mellan 3–84 månader De var medvetna om 

sitt att de hade maligna tumörsåret, men skämdes över att inte ta kontakt med sjukvården för att få 

hjälp med få behandling för dem. Kvinnorna sökte endast vård när deras situation hade blivit 

ohållbar. När de till slut tog kontakt med sjukvården kände de sig lättade av att det hade fått hjälp 

och inte behövde dölja sin hemlighet längre.        

Vetenskaplig  

kvalitet 

Indikatorer på god vetenskaplig kvalitet (Wallengren & Henricson, 2012): 

Trovärdighet: Studien besvarar sitt syfte, den är etiskt godkänd, de intervjuer som gjordes gick 

på djupet.  

Bekräftelsebarhet: Dataanalysen är välbeskriven. 

Pålitlighet: Förförståelsen från författarna redovisas. 

Överförbarhet: Anses vara god för metoden skulle kunna användas för att kartlägga upplevelser 

inom andra områden.   

Granskning av artikel enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall: Grad I: 83% 
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Artikel 5   

 

Referens Piggin, C., & Jones, V. (2007). Malignant fungating wounds: An analysis of the lived experience. 

International Journal of Palliative Nursing, 13(8), 384-391. doi:10.12968/ijpn.2007.13.8.24537 

Land  

Databas 

Storbritannien.  

Cinahl. 

Syfte Syftet med studien var att belysa innebörden och upplevelsen av att leva med ett malignt tumörsår 

utifrån ett patientperspektiv. 

Metod  

Design 

Kvalitativ. 

Hermeneutisk-fenomenologisk. 

Urval Strategiskt urval. Lämpliga patienter hänvisades av sjukvårdspersonal från vårdcentraler och 

sjukhus. Fem patienter med maligna tumörsår (samtliga kvinnor) som var 18 år och äldre deltog i 

studien.  

Inklusionskriterier: Vuxna med god kognitiv funktion som lever med ett malignt tumörsår.  

Exklusionskriterier: Individer som redan ingick i forskarens egna kliniska arbete.  

Datainsamling Inspelade ostrukturerade intervjuer som varade i 45–60 min (ej känt av vem) genomfördes i 

patienternas hemmiljö. Datainsamlingen pågick under en sexmånadersperiod (okänt när). 

Studien är etiskt godkänd av en lokal forskningsetisk kommitté. 

Dataanalys Dataanalysen utfördes som en hermeneutisk innehållsanalys med Heideggers fenomenologi som 

teoretisk förankring. Verbatim transkribering av hela intervjumaterialet gjordes av en forskare, ej 

känt vem. Ett flertal genomlyssningar gjordes av inspelningarna av intervjuerna samt 

genomläsningar av transkriberingen av intervjumaterialet för att urskilja olika teman inför 

tolkningen av datat.  Pseudonymer användes för att skydda patienterna på grund av känsligheten i 

materialet som insamlats. Forskarna i studien förde en dagbok över sina reflektioner under 

studien. Patienterna har i efterhand fått möjlighet till att bekräfta resultatets sanningshalt. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Fyra teman framträdde i studien: 1) Såret representerar den värsta delen av patientens 

cancerdiagnos; 2) Upplevelsen av att leva i en kropp som inte går att lita på; 3) En förändrad 

relation till familj och vänner och 4) Att förlora sin identitet i strävan efter en normalitet trots en 

känsla av att vara annorlunda. Resultatet visade att patienterna upplevde en överväldigande 

sårbarhetskänsla över att inte kunna lita på den egna kroppen. Det maligna tumörsåret blev en 

tydlig symbol för patienternas cancerdiagnos. Patienterna upplevde att de maligna tumörsåren 

kraftigt begränsade dem i vardagslivet. Symtom som lukten från såret påverkade patienternas 

sociala förhållanden. Det fanns även en ständig strävan hos patienterna efter att vara ”normal”. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Indikatorer på god vetenskaplig kvalitet (Wallengren & Henricson, 2012): 

Trovärdighet: Styrkor är att studien svarar på syftet, är etiskt godkänd, de ostrukturerade 

intervjuerna som gjordes gick på djupet, att citat från patienter redovisas i resultatet och att det 

framgår att patienterna har bekräftat resultatets sanningshalt.   

Bekräftelsebarhet: Att dataanalysens olika moment är utförligt beskriven är en styrka.  

Pålitlighet: Styrkor är att patienter med en existerande relation till forskarna exkluderades, 

användandet av pseudonymer för att skydda patienterna och att forskarna förde en dagbok över 

sina reflektioner under studien. Att ingen förförståelse redovisas och att det inte framgår vem av 

forskarna som utfört dataanalysen ses som svagheter.   

Överförbarhet: Styrkan är att studien har ett väl beskrivet urval. 

Granskning av artikel enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall: Grad I: 92% 
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Artikel 6 

 

Referens Probst, S., Arber, A., & Faithfull, S. (2013a). Coping with an exulcerated breast carcinoma: an 

interpretative phenomenological study. Journal of Wound Care, 22(7), 352-360. 

doi:10.12968/jowc.2013.22.7.352 

Land  

Databas 

Schweiz. 

Cinahl. 

Syfte Syftet med studien var att utforska hur kvinnor som lever hemma med maligna tumörsår handskas 

med dessa sår.  

Metod  

Design 

Kvalitativ. 

Hermeneutisk-fenomenologisk. 

Urval Strategiskt urval. Nio patienter (samtliga kvinnor) i åldrarna 40–80 år kontaktades av 

sjuksköterska eller läkare från cancer- eller bröstvårdscentrum i tre olika Canton.   

Inklusionskriterier: Patienten skulle tysktalande, vara 40 år och äldre och ha levt med malignt 

tumörsår i minst 6 månader. 

Exklusionskriterier redovisas ej.    

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer utfördes som varade i 55–90 min (intervjuare okänd). Intervjun 

spelades in, gjordes vid ett tillfälle och anpassades utefter patienternas önskemål. Datainsamlingen 

pågick mellan januari-november 2009 i Zürich, Bern och Basel i Schweiz.    

Dataanalys Tolkades hermetisk innehållsanalys med Heideggers fenomenologi som teoretisk förankring. 

Samtliga intervjuer skrevs ut av en av forskarna [SP] och översattes till standardtyska. Materialet 

lästes om ett flertal gånger av forskarna för att kunna kategoriseras i olika huvudteman med 

tillhörande underkategorier.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Studien delades in i två kategorier, leva med maligna tumörsår och känslan av att vara annorlunda. 

Resultatet visar på hur det är att upplevelsen av att leva med maligna tumörsår, dess svårighet att 

kontrollera symtom som lukt, läckage, smärta, klåda och blödning. Känslan av att inte ha kontroll 

över sin kropp längre. Skam, rädsla och sedan lättnaden inför någon upptäckt av patienternas 

maligna tumörsår. Patienternas copingstrategier för att leva med maligna tumörsår. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Indikatorer på god vetenskaplig kvalitet (Wallengren & Henricson, 2012): 

Trovärdighet: Studien besvarar syftet, det är etiskt granskat och godkänt, intervjuerna gick på 

djupet, vilket är dess styrka.  

Bekräftelsebarhet: All dataanalys är väl dokumenterad. 

Pålitlighet: Ingen förförståelse är dokumenterad, framgår inte vem som gjorde analysen. 

Överförbarhet: Urvalet är väl dokumenterat men urvalet är för få.  

Granskning av artikel enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall: Grad I: 90% 
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Artikel 7 

Referens Probst, S., Arber, A., & Faithfull, S. (2013b). Malignant fungating wounds – The meaning of 

living in an unbounded body. European Journal of Oncology Nursing, 17(1), 38–45. 

doi:10.1016/j.ejon.2012.02.001 

Land  

Databas 

Schweiz. 

Cinahl. 

Syfte Syftet med studien var att undersöka bröstcancerpatienters upplevelser av att leva med maligna 

tumörsår.  

Metod  

Design 

Kvalitativ. 

Hermeneutisk-fenomenologisk. 

Urval Strategiskt urval. Nio patienter (samtliga kvinnor) i åldrarna 40–80 år från tre olika kantoner 

(Zürich, Bern och Basel) i Schweiz som hänvisats av en läkare eller sjuksköterska. 

Inklusionskriterier: Bröstcancerpatienter i åldern 40–80 år som är tyskspråkiga, kan ge ett 

skriftligt samtycke till studien och som är villiga att delta i en intervju som varar i uppemot en 

timme. Patienterna ska ha levt med ett malignt tumörsår i bröstet i minst sex månader. 

Exklusionskriterier är ej kända.  

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer med öppna frågor gjordes som tog 55–95 min. Information om 

inspelning saknas. Rekrytering skedde över en period på 11 månader och datainsamlingen pågick 

mellan januari och november 2009. Intervjuplatsen anpassades utefter patienterna önskemål och 

intervjuer med en person i taget genomfördes av en forskare (SP) i patientens hem.  

Studien är etiskt godkänd. 

Dataanalys Tolkande hermeneutisk innehållsanalys med Heideggers fenomenologi som teoretisk förankring; 

IPA (Interpretative Phenomenological Analysis).  

Dataanalysen av hela intervjumaterialet utfördes genom Verbatim transkribering av en forskare, ej 

känt vem. Materialet lästes om ett flertal gånger så att kodning av hittade fenomen i varje tema 

kunde kategoriseras i olika huvudgrupper med tillhörande underkategorier.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Två huvudkategorier framträdde i studien: 1) Att helt enkelt behöva hantera situationen; 2) Ett 

pinsamt problem att behöva ha. Resultatet visade att upplevelsen av att leva med ett malignt 

tumörsår förändrade patientens liv och gav upphov till helt nya livsutmaningar i vardagen som 

påverkades av den smärta, lukt, vätskning och de plötsliga blödningar som det maligna tumörsåret 

framkallade. Det synliga såret var en ständig påminnelse av patientens sjukdomsdiagnos. Den 

stigmatisering som sker av att patienten har ett sår som inte går att kontrollera beskrivs i studien. 

Genom att förlora kontrollen över sin kropp förlorade patienten även kontrollen över sitt liv. Den 

skam som upplevs har signifikant inverkan på patientens psykiska hälsa och välbefinnande som 

kan leda till social isolering.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Indikatorer på god vetenskaplig kvalitet (Wallengren & Henricson, 2012): 

Trovärdighet: Studien besvarar syftet, är etiskt godkänd, de intervjuer som gjordes gick på 

djupet, vilket är dess styrkor. Dess svaghet är att det inte framgår om deltagarna har bekräftat 

resultatets sanningshalt.   

Bekräftelsebarhet: Att metoden är väl beskriven är en styrka.  

Pålitlighet: Ingen förförståelse redovisas och en forskare (ej känd) utför dataanalysen, vilket ses 

som svagheter.   

Överförbarhet: Styrkan är ett väl beskrivet urval, men dess svaghet är ett litet urval. 

Granskning av artikel enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall: Grad I: 81% 
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Tabell 5: Resultatöversikt 

TEMA KATEGORI 
Alexander 

(2010) 

Lo et al. 

(2008) 

Lund-

Nielsen et 

al. (2005a) 

Lund-

Nielsen et 

al. (2011) 

Piggin 

et al. 

(2007) 

Probst et 

al. 

(2013a) 

Probst et 

al. 

(2013b) 

Leva med en förlorad kropp 

Leva med fysiska symtom X X X X X X X 

Leva med skam X X 
 

X 
 

X X 

Leva med social isolering  
 

X 
 

X 
 

X X 

 Leva med ett hot mot den egna kroppen X X 
  

X 
 

X 

Leva med strategier för att hantera 

lidandet 

Leva med förnekelse  X  

 

X 

 

X X 

Leva med att stärka självbilden 
 

X X 
  

X X 

Leva med stöd från omgivning 
 

X 
   

X  

Leva med en förändrad självbild och 

livsvärld 

Leva med femininitet och intimitet 
  

X 
 

X 
 

X 

Leva med hopp i ett omvärderat liv X  
 

X X 
 

 

Leva med den egna acceptansen 
   

X 
  

X 

Leva med sårbarhet genom öppenhet 

   

X 
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