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Abstrakt 
 
Bakgrund: Fatigue är ett cancerrelaterat symtom och drabbar ca 61- 100 % av cancer 
patienterna. Det är en långdragen trötthet som gör det svårt för de drabbade att leva 
ett normalt liv. Syftet med arbetet var att belysa cancerrelaterad fatigue samt se hur 
patienter anpassar sig till att leva med detta cancerrelaterade symtom. Metod: En 
litteraturöversikt genomfördes, med artikelsökning i databaserna PubMed och Cinahl. 
Innehållsanalys gjordes på funna artiklar, totalt inkluderades 14 artiklar i resultatet. 
Resultat: Patienter fann egna strategier för att handskas med fatigue, det kunde vara 
att sova en stund eller distrahera sig med något annat. Patienterna ville ha information 
om fatigue, men kände ofta att de inte fick det av sjukvårdspersonalen, de ville också 
ha stöd och förståelse från sin omgivning, något som det inte alltid fick. Diskussion: 
Enligt författarna måste patienterna få sjukdomsinsikt och information om fatigue för 
att hitta sina egna strategier så inte fatigue tar över vardagen. Sjuksköterskor bör vara 
insatta i patienternas situation eftersom patienterna hellre vill diskutera sina problem 
med sjuksköterskor än läkare. Slutsats: Fatigue är ett ämne som det bör forskas mer 
kring för att få en bättre förståelse för patienternas situation, även för att ta reda på 
vad som orsakar fatigue.  
 
 
Nyckelord: cancer, copingstrategier, erfarenheter, information, stöd. 

 
 
 
 
 

Ur patientens synvinkel 
- att leva med cancerrelaterad fatigue 

 
LINDBERG SANDRA 
OLOFSSON MALIN 

 
Mittuniversitetet, Östersund 

Institutionen för hälsovetenskap 
Omvårdnad C, 15 hp 

November 2008 

 
 
 
 
 



 

Innehållsförteckning 

Bakgrund ..............................................................................................................1 

Syfte och frågeställningar .....................................................................................3 

METOD.................................................................................................................3 

Sökvägar och urval ...........................................................................................3 

Analys ...............................................................................................................4 

Etiska överväganden.........................................................................................5 

RESULTAT...........................................................................................................5 

Att leva med cancerrelaterad fatigue.................................................................6 

Kännetecken för fatigue.................................................................................6 

Cancerbehandlingens konsekvenser för fatigue............................................8 

Känslor och upplevelser ................................................................................9 

Strategier för att hantera fatigue...................................................................... 10 

Patientens egna resurser............................................................................. 10 

Närståendes betydelse................................................................................ 11 

Sjukvårdens betydelse ................................................................................ 12 

DISKUSSION...................................................................................................... 14 

Resultatdiskussion .......................................................................................... 14 

Metoddiskussion ............................................................................................. 18 

Slutsats ........................................................................................................... 19 

Referenser .......................................................................................................... 20 

BILAGOR 

 



1 
 

Denna studie handlar om fatigue där fokus ligger på patientens erfarenheter och hur 

de hanterar detta symtom. Vi anser att detta ämne är något som bör vara av stor 

betydelse eftersom cancer idag är en väldigt vanlig sjukdom och vi kommer som 

sjuksköterskor ständigt att komma i kontakt med dessa patienter. Det är inte lätt att 

veta hur vi som sjuksköterskor ska bemöta människor med cancerrelaterad fatigue 

och vad som är den bästa omvårdnaden för dessa personer. Forskning kring fatigue 

inriktar sig mest mot patientens upplevelser av att leva med detta cancerrelaterade 

symtom.  

Bakgrund 

Cancer är en svår sjukdom som kan ge många olika symtom, beroende på vilken sorts 

cancer patienten lider av. Några av de vanligaste symtomen är smärta, illamående, 

munsveda, muntorrhet, underlivsbesvär och trötthet. Denna trötthet kallas 

cancerrelaterad fatigue (Strang, 2006, s. 76, 93). Fatigue förekommer vid många 

andra somatiska sjukdomar bland annat vid MS, SLE, hjärtsvikt, njursjukdom samt 

vid psykiska besvär där fatigue kan vara ett tecken på depression och kroniska 

ångesttillstånd. Det är vanligt att läkare och sjuksköterskor inte tar hänsyn till 

betydelsen av fatigue och alla de problem som följer med tillståndet (Reitan & 

Schölberg, 2003, s. 123).  

 

Prevalensen av cancerrelaterad fatigue är mellan 61-100 % av alla patienter med 

cancer, för vissa patienter är symtomet också mer besvärande än vad smärtan kan 

vara. Av patienter med fortskridande cancer och även patienter som överlevt cancern 

rapporterade 75 % att fatigue fanns kvar långt efter avslutad behandling, ibland upp 

till flera månader och år (Tompkins Stricker, Drake, Hoyer & Mock, 2004). 

Cancerrelaterad fatigue gör att patienten känner en känsla av kraftlöshet, svaghet och 

utmattning. Den trötthet som friska människor känner går att vila bort men denna 

trötthet är svårare att vila eller sova bort och kan medföra att patienten känner 

frustration och/eller stress. Fatigue är också mera långdragen än vanlig trötthet, den 

påverkar hela kroppen både psykiskt och fysiskt (Ahlberg, 2005, s. 290-293).  
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Dessa två delar är relaterade eller beroende av varandra, tas det inte hänsyn till 

helheten kan inte delarna förstås. Detta kan beskrivas som holism, ett begrepp som 

beskriver att se till helheten istället för delarna (Kim & Kollak, 2006, s.92). 

Fatigue beskrivs som diffust och ogripbart, ord som trötthet används sällan, det 

beskrivs hellre som en fysisk upplevelse av utmattning, svaghet eller en fysisk 

orkeslöshet (Lindqvist, Widmark & Rasmussen, 2004). Än idag är de bakomliggande 

orsakerna om processens och fenomenets mönster inte helt utredda, det gäller även de 

bakomliggande orsakerna som förstärker eller minskar känslan av fatigue (Reitan & 

Schöler, 2003, s. 123).  

Antagligen är det en kombination av fysiska, psykologiska och situationsbetingade 

faktorer, några av dessa kan vara:  

• olika cancersjukdomar kan ge olika typ av trötthet  

• onkologisk behandling 

• annan medicinering mot t.ex. smärta, ångest eller illamående  

• nedsatt fysisk aktivitet leder till en nedsatt förmåga till energiproduktion 

eftersom muskler producerar energi. Kroppen har också ett ökat energibehov i 

samband med cancersjukdom.  

• cytokiner som frisätts i kroppen vid cancer kan också vara en förklaring till 

ökad trötthet (Ahlberg, 2005, s. 290-293).  

 

Fatigue ur patientens perspektiv kan upplevas som att de inte känner igen sig själva, 

de blir mera passiva och fungerar inte som förr i det vardagliga livet. Patienterna blir 

kraftlösa, känslomässigt vacklande, de får en känsla av tunghet i kroppen och 

konditionen blir sämre. Det är svårare att tänka klart och behovet av vila och sömn 

ökar, det är svårare att återhämta sig och viljan att utföra saker minskar. Tröttheten 

kan vara kombinerad med att lära sig leva med en obotlig sjukdom, så patienten kan 

ha stort behov av att kommunicera om detta (Ahlberg, 2005, s. 290-293).  

 

En variation i intensiteten av fatigue gör det svårt att planera framåt vilket utgör en 

risk för att isolera sig, eftersom styrkan att kunna göra vad som önskas inte infinner 

sig (Lindqvist et al., 2004).  
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Besvikelse och irritation kan uttryckas genom en känsla av skuld mot familjen när 

ens styrka inte räcker för att vara social mot dem och andra. Att vara fången i en 

kropp som inte längre går att lita på gör det svårt att påverka situationen (Lindqvist et 

al., 2004).  

 

Fatigue är över allt annat en brist på fysisk styrka och utmattning, vardagliga saker 

som tidigare togs för givet har nu blivit svåra t.ex. att gå ut på en promenad och oroa 

sig över om krafterna räcker hela vägen hem. Att drabbas av fatigue ger en ändrad 

livssituation, kanske den sjuke inte själv kan sköta hushållssysslor eller behöver hjälp 

med den personliga hygienen och även om det inte är så just för tillfället finns det risk 

att inte klara av detta i framtiden. Fatigue och beroendet av andra kommer med tiden 

sakta öka. Beroende kan också ge en känsla av att bli en börda för de närmaste, även 

om de anhöriga inte uttrycker det (Lindqvist et al., 2004). 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet var att belysa cancerrelaterad fatigue samt se hur patienter 

anpassar sig till att leva med detta cancerrelaterade symtom.  

 

• Hur hanterar patienter fatigue? 

• Vilken betydelse har stöd från familj och sjukvårdspersonal under 

sjukdomstiden? 

• Vilken betydelse har kunskap om fatigue för patienten? 

• Påverkas intensiteten av fatigue under behandlingen mot cancer? 

METOD 

Studiens design är en litteraturöversikt med innehållsanalys som analysmetod.  

Sökvägar och urval 

Efter utformning av syfte och frågeställningar söktes artiklar i databaserna PubMed 

och Cinahl. Förutom sökorden nurse* experience, cancer related fatigue användes 

Mesh- och Thesaur termerna neoplasms, chronic fatigue syndrome, qualitative 

reasearch, cancer, nurse´s role, fatigue. 
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Sökorden har använts i olika kombinationer. Artiklarna fick inte vara publicerade mer 

än tio år bakåt i tiden och skulle vara länkade till fulltext, i Cinahl valdes även att 

artiklarna skulle vara Peer Review, se bilaga 1. Inklusionskriterier: cancerrelaterade 

fatigue, kvalitativa artiklar, patienter över 18 år, artiklar på engelska. 

Exklusionskriterier: barn, kvantitativa artiklar, review artiklar, saknar etiska 

överväganden.  

I resultatet användes 14 kvalitativa artiklar, fyra av dessa hittades genom 

fritextsökning. Inledningsvis valdes artiklarna ut efter titel, om titeln passade arbetets 

syfte lästes artikelns abstrakt.  

Därefter bestämdes om artikeln skulle läsas, var innehållet intressant 

kvalitetsbedömdes artikeln efter Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall som 

ändrats på vissa punkter för att passa ämnesområdet. Punkten om patienter som har 

lungcancer togs bort och därför drogs även tre poäng bort från slutsumman som då 

blev 45 istället för 48, se bilaga 2. Enligt mallen bedöms olika delar i artikeln som 

slutligen fick ett procentvärde som graderas I, II eller III. Artiklar av graden I och II 

valdes att inkluderas i arbetet, se bilaga 3. Artiklar som kvalitetsbedömts men inte 

använts i resultatet valdes bort p.g.a. att innehållet inte passade syftet, att de var av 

grad III eller att de upptäcktes vara kvantitativa eller mixed design. Författarna 

kvalitetsgranskade artiklarna på var sitt håll och jämförde sedan de bedömda 

artiklarna. Fanns det skillnader i vilken grad artiklarna fått användes den lägre 

graden. 

Analys 

Under vårt analysarbete har vi utgått från Graneheim och Lundmans (2003) 

innehållsanalys för att analysera texten i artiklarnas resultat. Enligt Backman (2008) 

måste all text organiseras när bedömningen är färdig, syftet med detta är att få 

ordning bland text som hittats och ge en överskådlighet (Backman, 2008, s. 31).  

Valda artiklar lästes igenom för att få en övergripande bild av innehållet. 

Meningsenheter som passade arbetets syfte plockades ut ur resultaten och översattes. 

Översättningen kondenserades, för att få fram den underliggande meningen i texten. 
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Texten kodades sedan, vilket betyder att centrala ord i kondenseringen plockas ut, 

sedan formades sub- kategorier och kategorier utifrån koderna, se exempel i bilaga 4. 

Författarna har översatt meningsenheterna på varsitt håll, medan kondensering, 

kodning, sub-kategorier och kategorier har formulerats tillsammans. Kategorierna 

blev rubriker och sub-kategorierna bildade underrubriker i arbetets 

resultatredovisning. 

Etiska överväganden 

Artiklar som är etiskt granskade av etisk kommitté, eller där det tydligt ses om 

författarna i artikeln visat på egna etiska överväganden som verkar rimliga användes i 

arbetet. Texten ur artiklarna har översatts så noggrant som möjligt för att behålla 

budskapet och för att det ska bli rättvist mot författarna.  

RESULTAT 
 
I resultatet framkom två kategorier och sex sub-kategorier. Se figur 1. 

 

 
 
 
Figur 1. Översikt över kategorier och sub-kategorier. 
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Att leva med cancerrelaterad fatigue 

Kännetecken för fatigue 

 
I was just drained, just listless. Like a wet fish flopped 

out… just like a rag doll… 

(Wu & McSweeney, 2007, pp. 120) 

 

Personer med cancer har beskrivit fatigue som en annorlunda trötthet än den trötthet 

friska människor har (Wu & McSweeney, 2007).  

Att lida av fatigue innebär förlust av sitt välmående, det kan t.ex. vara förlust av 

energi, kontroll och initiativförmåga, tröttheten ger också en känsla av att vilja vara 

ifred och på så sätt förloras en del av det sociala livet (Magnusson, Möller, Ekman & 

Wallgren, 1999). Ord som använts av patienter för att beskriva fatigue är svaghet, 

brist på kraft (Lindqvist, Widmark & Rasmussen, 2006), olust och trötthet 

(Piredda,Grazia De Marinis, Rocci, Gualandi, Tartaglini & Ream, 2007). Förutom en 

fysisk fatigue kan patienterna också lida av en mental fatigue som är besvärande och 

förvirrande, den dämpar motivationen och försämrar koncentrationen och medför ett 

spontant behov av att sova (Porock & Juenger, 2004). Mental fatigue har inneburit att 

patienten är trött utan att ha några fysiska symtom, generell fatigue är en känsla av 

svaghet i hela kroppen (Ekfors & Petersson, 2004). Mental fatigue bidrar till en sämre 

fysisk fatigue, vilket påverkar sysslor i det dagliga livet, patienterna känner sig inte 

tillfredställda med vardagen och förlorar motivationen, vilket resulterar i 

långtråkighet som i sin tur ökar fatigue ytterligare (Porock & Juenger, 2004). För de 

som lider av fatigue kan det kännas som att psyket och kroppen motarbetar varandra, 

psyket vill en sak men kroppen vill en annan, kroppen uppfyller inte de förväntningar 

patienten har. En känsla av att inte klara av uppgifter förstärker fatigue (Wu & 

McSweeney, 2007). Oförmåga att påverka situationen och en ovisshet inför framtiden 

ger en känsla av osäkerhet och frustration (Magnusson et al., 1999).  

 
If you say you’ve been working for a whole day and still think you haven’t achieved 

anything . . . feel you haven’t been doing as much as you wanted—so, it’s like a 

mental fatigue 

(Ekfors & Petersson, 2004, pp.331). 
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Symtomen är specifika för varje patient och beror på vilket cancerstadium de befinner 

sig i. Fysiska symtom som smärta, fatigue, mag- och tarm problem och dålig aptit är 

vanliga (Velikova, Awad, Coles-Gale, Wright, Brown & Selby, 2008). Patienterna 

upplever att de blir fumligare och får svårare att förflytta sig (Ekfors & Petersson, 

2004), den onormala svagheten eller mattheten yttrar sig i dålig koordination och 

koncentration (Magnusson et al., 1999). Trötthet har beskrivits som en tung känsla 

medan fatigue beskrivs som en ökande brist på muskelkontroll, patienterna får 

anstränga sig mycket för att röra sig, kroppen vill inte samarbeta (Olson, Krawchuk 

& Quddusi, 2007).  

Fatigue får patienterna att känna sig alienerad vilket är frustrerande och hindrar 

läkning av kroppen (Wu & McSweeney, 2007). Morgonen är den tyngsta tiden på 

dagen och ofta går patienten och lägger sig direkt efter frukost igen (Ekfors & 

Petersson, 2004). 

Under sjukdomen går det inte att ignorera tröttheten som det går att göra i ett friskt 

tillstånd (Harden, Schafenacker, Northouse, Mood, Smith, Pienta, Hussain & 

Baranowski, 2002).  

 

Det finns många olika symtom som kopplas till post cancer fatigue (PCF), dvs. den 

fatigue som kan komma efter lyckad och avslutad behandling. Symtomen kan vara: 

onormal trötthet, brist på energi, att inte vara utvilad efter sömn, verbala och 

minnessvårigheter (särskilt korttidsminnet) och humörsvängningar (Bennet, 

Goldstein, Friedlander, Hickie & Lloyd, 2007).  

 
‘I really don’t understand why I’m still so tired after 6 months…but I am’ 

(Andreassen, Randers, Näslund, Stockeld & Mattiasson, 2006, pp. 690). 

 

Sömnen varierar, ibland kan patienterna inte sova även fast de är trötta och andra 

gånger kan de knappt hålla sig vakna, sömnkvaliteten är inte lika bra som före 

sjukdomen, de sover mer men vaknar ändå upp trötta (Olson et al., 2007; Porock & 

Juenger, 2004; Wu & McSweeney, 2007).  

 



8 
 

Symtomen trötthet, fatigue och utmattning finns hos både de patienter som har 

pågående behandling och de som vårdas palliativt. De patienter med aktiv behandling 

upplever alla symtom som lika starka, medan hos de palliativa patienterna utmärker 

sig fatigue och utmattning starkare genom förändringar i tal, tonfall, röststyrka och de 

använder sig av färre ord per mening när de talar än de patienter som har aktiv 

behandling (Olson et al., 2007).  

Cancerbehandlingens konsekvenser för fatigue 

Till en början när patienterna fått behandling mot cancern har de oftast inte mycket 

biverkningar, men det ändras efter att de genomgått någon fler behandling och fatigue 

hinner ikapp dem. Denna fatigue håller i sig från den ena behandlingen och hinner 

aldrig riktigt gå över till nästa (Porock & Juenger, 2004).  

Under cellgiftsbehandlingen upplever patienterna skillnader i fatigue, trots att de fått 

stödjande vård av symtom och psykosociala åtgärder känner de fortfarande fatigue 

(Olson et al., 2007).  

 

Fatigue gör att patienternas liv ändras temporärt under och alldeles efter avslutad 

behandling, förändringen innefattar både fysiska, mentala och sociala aspekter 

(Porock & Juenger, 2004). Hos vissa individer har fatigue börjat innan cancern är 

diagnostiserad och under behandlingen varierar intensiteten av fatigue beroende på 

vart i behandlingen de befinner sig (Wu & McSweeney, 2007). Patienterna är inte 

förvarnade på att känna en sådan intensiv trötthet och förväntar sig därmed inte att 

vara sjuka så länge (Bennet et al., 2007). Efter cancerbehandlingen känner patienterna 

en ovanlig trötthet och svaghet, en känsla av att vara tömd på energi, det är som att 

behandlingen gör att fatigue ökar i intensitet (Adamsen, Midtgaard, Roerth, 

Andersen, Quist & Moeller, 2004; Magnusson et al., 1999; Porock & Juenger, 2004), 

patienterna känner särskilt detta om de har en fortskridande cancer (Harden et al., 

2002). Den överväldigande tröttheten håller i sig en längre tid efter avslutad 

behandling (Andreassen et al., 2006).  
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Den svåraste biverkningen under behandlingen sägs vara förvirring och en känsla av 

att inte veta vad som pågår runt omkring. Även om tröttheten, fatigue och utmattning 

är nästan samma sak finns det egenskaper som skiljer dem åt. Av tröttheten kommer 

temporär glömska, medan svårigheter i koncentration beror på fatigue (Olson et al., 

2007). Förändringar i energi efter behandling har orsakat frustration och oro hos 

patienterna och gör enkla vardagliga saker svåra och nästan omöjliga att utföra, som 

t.ex. inköp eller att gå på promenad (Andreassen et al., 2006). Förutom fatigue har 

patienterna andra biverkningar av behandlingen som gör fatigue ännu jobbigare, t.ex. 

illamående, kräkningar, diarré (Porock & Juenger, 2004) och förändrade dietvanor, 

vilket resulterar i utmattning, trötthet och viktnedgång, patienterna får sämre aptit och 

måltiderna blir tidskrävande och ett nödvändigt ont (Andreassen et al., 2006; Porock 

& Juenger, 2004).  

 

I have no energy…and it is really hard for me to eat anything. Where I used to eat 

two potatoes, I can only eat one now and even that can be too much. Eating makes 

me so tired that I have to lie down, even though I haven’t eaten a whole lot 

(Andreassen et al., 2006, pp. 690-691). 

Känslor och upplevelser 

Självrespekten blir påverkad av perioder av osäkerhet, värdelöshet och att känna sig 

oduglig, patienterna känner sig överflödiga eftersom de inte hänger med i friska 

människors fysiska och mentala tempo, det i sin tur leder till en känsla av att vara 

utesluten (Magnusson et al., 1999). Fatigue försämrar patienternas förmåga att utföra 

sysslor i hemmet, det gör att deras partner får ta över ansvaret och göra de sysslor 

som den sjuke en gång kunde göra, detta framkallar känslor av sorg hos den sjuke 

(Harden et al., 2002). Fatigue är ett hinder i det dagliga livet och inget kan göras för 

att minska denna begränsning (Fortner, Tauer, Okon, Houts & Schwartzberg, 2005; 

Lindqvist et al., 2006). Hemmet är en plats där patienterna kan distrahera sig själva 

från sjukhusmiljön och sin roll som patient (Ekfors & Petersson, 2004). Patienter 

upplevde fatigue som ett holistiskt fenomen som påverkar alla aspekter i deras liv, 

såsom relationer, personlighet, det sociala livet och arbetet (Wu & McSweeney, 

2007). 



10 
 

Strategier för att hantera fatigue 

Patientens egna resurser 

De som lider av fatigue använder strategier för att hantera detta, de accepterar 

situationen och försöker leva så normalt som möjligt. Strategier för att minska 

känslan av fatigue kan göras genom aktivering och genom att koncentrera sig på 

något annat t.ex. genom att utöva en hobby. För att underlätta vardagen, planerar och 

förbereder patienterna inför olika aktiviteter under dagen, både fysiskt och mentalt 

(Ekfors & Petersson, 2004; Magnusson et al., 1999; Wu & McSweeney, 2007). Vissa 

patienter som ger upp kontrollen över sin kropp kan känna att kroppen sviker 

eftersom den inte klarar av de fysiska krav och förväntningar som patienten har sedan 

tidigare (Wu & McSweeney, 2007). Patienter som utövar någon form av fysisk 

träning känner en annorlunda och mer positiv fatigue än den fatigue som kommer av 

cellgiftsbehandlingen. Träningen har gett en positiv känsla av fysisk styrka och 

ökande fysisk kapacitet. Fatigue som berott på cellgiftsbehandlingen är mer negativ 

eftersom den associeras med fysiskt obehag och okontrollerad utmattning, den mer 

positiva träningsintroducerade fatiguen tar över den negativa (Adamsen et al., 2004).  

Att utöva någon form av träning har gjort det lättare för patienterna att manövrera 

perioder av intensiv fatigue, träningen gör det lättare att kontrollera kroppen och ger 

en ökad fysisk kapacitet och energi vilket upplevs som en förändring i fatigue. Det 

fysiska välbefinnandet förbättras av träning och patienterna får energi över till senare 

på dagen eller till nästa dag. För att orka med dagliga aktiviteter behöver de inte spara 

energi som de var tvungna att göra innan de började träna. De gånger som patienterna 

inte tränar beror det oftast på att de känner en osäkerhet om det är bra för kroppen att 

träna under sjukdom och behandling (Adamsen et al., 2004). För att orka med en hel 

dag måste patienten vila någon gång under dagen, fast detta påverkar nattsömnen är 

dessa tupplurar nödvändiga och är det enda som hjälper mot fatigue, fastän det bara 

är tillfälligt (Porock & Juenger, 2004; Piredda et al., 2007) och aldrig nog för att driva 

ut eller bekämpa fatigue (Wu & McSweeney, 2007).  
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Vissa patienter har tränat viljan till att bemästra fatigue och därmed behåller de värdet 

av integritet och känner att de inte bli kontrollerade av sjukdomen. Istället för att ge 

upp mot sjukdomen kan patienterna försöka kontrollera sin kropp och hålla sig 

samlad under mer intensiva perioder. Under sjukdomstiden lär sig patienterna tyda 

sin kropps nya språk och efter en period av motstånd lär de sig nya strategier att 

hantera kroppens utveckling (Wu & McSweeney, 2007). Att experimentera med olika 

strategier under behandlingen gör att patienterna utvecklar egna metoder för att 

handskas med fatigue, de ställer uppnåeliga mål och belönar sig själva när de återfår 

känslan av kontroll. Genom att lära sig värdera fatigue kan det bli lättare att hantera 

och  få en positivare innebörd, detta kan även fungera som en försvarsmekanism och 

skydda mot psykologisk kollaps. Ett nytt tempo måste hittas och detta kan lära 

patienten att stanna upp och få en ny syn på livet. Patienterna måste lära sig att 

prioritera saker som måste göras, de kan lära sig från sina upplevelser hur de ska ta 

kontroll över fatigue (Wu & McSweeney, 2007). Alla patienter vill inte veta sin 

prognos i cancersjukdomen, eftersom deras copingstrategi är att vara positiv och se 

framåt (Velikova et al., 2007). 

 

Det finns patienter som inte själva inser att de lider av fatigue, men 

sjukvårdspersonalen uppfattar deras symtom som fatigue (Ream, Browne, Glaus, 

Knipping & Frei, 2003). Patienterna måste lära sig acceptera sin sjukdom och 

förändrade kropp, annars kommer de aldrig att acceptera deras nya roll som patient 

med cancer (Ekfors & Petersson, 2004). Att acceptera och lära sig hantera fatigue är 

också viktigt på en kognitiv nivå, om patienten orkar med fatigue känslomässigt 

minskar känslan av att fatigue är ett problem (Magnusson et al., 1999). Kroppen är 

och blir inte den samma som före insjuknandet, återuppbyggnaden av kroppen 

utvecklas av det motstånd som sjukdomen ger (Wu & McSweeney, 2007).  

Närståendes betydelse 

Allt eftersom patienternas roll i hemmet förändras, förändras även relationerna i 

familjen eftersom många patienter blir beroende av sin partner (Andreassen et al., 

2006).  
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Många patienter upplever att de inte får någon kvalitetstid med sin partner eftersom 

de är ständigt trötta och orkar inte göra saker tillsammans med dem (Harden et al., 

2002). För att umgås med vänner får patienterna pressa sig själva till att fortsätta 

umgås, det är inte p.g.a. ointresse utan utmattningen gör dem socialt tillbakadragna, 

ibland orkar de inte annat än att sitta stilla och vara tysta (Olson et al., 2007). Även 

fast patienterna ibland inte känner för att göra något, kan de samtidigt uppskatta 

efteråt att någon insisterat på att de ska följa med på aktiviteter (Porock & Juenger, 

2004). Socialt stöd och religion hjälper patienterna att hitta tillbaka till sig själv efter 

den svåra sjukdomstiden (Wu & McSweeney, 2007).  

 

I feel stronger when I’m in touch with, the more in touch I 

am with my friends and family, the stronger I feel as a 

person and the better able I am to cope with things. 

I would have to say that the one thing that has pulled me 

through this more than anything else has been my support 

group of my family. And my faith in God just that there is 

a reason for everything… (Wu & McSweeney, 2007, pp. 122). 

 

Sjukvårdens betydelse 

Ream et al. (2003) menar att patienterna har fått uppfattningen av att 

sjukvårdspersonalen inte tycker fatigue är en jobbig biverkan av behandlingen 

eftersom de anser att personalen ser allt utifrån ett medicinskt perspektiv.  

De tyckte att sjukvårdspersonalen borde försöka förändra sin syn och sitt perspektiv 

på fatigue eftersom det är en stor och viktig bieffekt av cancersjukdomen och 

behandlingen, de tycker även att dialogen kring fatigue är för liten, att de inte får 

prata och diskutera sin fatigue med personalen. Patienterna tror inte att 

vårdpersonalen har tillräckligt med tid för att kunna prata om fatigue med sina 

patienter (Ream et al., 2003). Som sjukvårdspersonal är det viktigt att vara flexibel i 

diskussioner med patienterna, alla är olika individer och har olika behov, det är inte 

alla patienter som vill diskutera sin situation och sina behov (Velikova et al., 2008).I 

en studie från USA beror minskningen av sociala kontakter på en kombination av 

fatigue och läkares råd av att inte vara bland mycket människor då de har försämrat 

immunförsvar (Fortner et al., 2005).  
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Patienterna vill att läkarna bara ska koncentrera sig på att bota cancern och vill hellre 

prata om känslomässiga problem med sjuksköterskor eftersom de kan ge både 

praktiskt och känslomässigt stöd (Andreassen et al., 2006; Velikova et al., 2008). 

Däremot vågar vissa patienter inte diskutera fatigue eftersom symtomet påminner 

dem om att de har cancer (Lindqvist et al., 2006; Ream et al., 2003).  

 

För att kunna bryta sig loss från en ökad känsla av fatigue behöver patienterna stöd 

från sin omgivning, för att t.ex. börja träna (Adamsen et al., 2004). Eftersom 

patienterna påverkas socialt måste de hitta gränsen mellan att behöva stöd och att få 

vara ifred (Porock & Juenger, 2004). I en studie av Ream et al. (2003) visar det sig att 

patienterna anser att de inte får stöd från sjukvårdspersonalen om hur de ska hantera 

fatigue, sjukvårdspersonalen har brist på förståelse och ser fatigue som ett obetydligt 

symtom, vilket gör att patienterna inte vill berätta om fatigue (Ream et al., 2003). 

Patienterna säger sig också sakna att diskutera den psykologiska effekten av 

behandlingen med sjukvårdspersonal (Velikova et al., 2008). Behovet av information 

är stort för alla patienter, men patienter behöver olika information och tillgodoser sig 

information bättre på vissa sätt (Harden et al., 2002).  

Ovisshet om sjukdomsupplevelser och behandling kan utlösa känslor av förlorad 

kontroll (Wu & McSweeney, 2007). För att få förståelse om sjukdomen söker vissa 

patienter information om sjukdomen på olika sätt, sjukhusföreläsningar, 

uppslagsverk, medicinska böcker och material producerat på sjukhus läses igenom 

(Andreassen et al., 2006). 

Vissa patienter har fått intrycket av att läkare inte informerat om fatigue och 

patienterna blir heller inte erbjuden någon utbildning som grundåtgärd, eftersom 

patienterna då troligen skulle tacka nej till behandling. Patienterna undrar också över 

om vårdpersonalen sitter inne med svar på de frågor som patienterna ställer angående 

fatigue (Ream et al., 2003). Det är viktigt att sjukvårdspersonalen även ger 

information till patienternas närstående, för att de ska vara införstådda i patientens 

situation och veta vad fatigue innebär. En del patienter anser att det kan bli för 

mycket information och fasar inför behandlingens biverkningar, även om det är skönt 

att veta vad som väntar (Porock & Juenger, 2004; Ream et al., 2003). 
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Enligt Piredda et al. (2007) tycker både patienterna och sjuksköterskor att patienterna 

får för lite utbildning och information om hur de ska hantera fatigue. Patienterna 

upplever att det är läkare som ska förse dem med information om fatigue, det är inte 

sjuksköterskans uppgift. Enligt patienterna får de ingen information från läkarna om 

de inte ställer frågor. I vissa fall då patienterna saknar information vänder de sig till 

sjuksköterskorna (Piredda et al., 2007). Informationen bör ges sakta så patienterna får 

tillfälle att prata, fråga och reflektera kring fatigue, skriven eller annan information 

ska inte ersätta verbal information och råd (Ream et al., 2003). Att utbyta erfarenheter 

med andra patienter är värdefullt för att få en bättre förståelse om sjukdomen 

(Andreassen et al., 2006; Piredda et al., 2007; Ream et al., 2003).  Patienter tycker att 

cancerbehandlingen är svår och rådet de kan ge till andra är att inte motarbeta 

behandlingen och att de ska hitta sina egna strategier för att klara av behandlingen 

(Lindqvist et al., 2006; Porock & Juenger, 2004).  

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Huvudresultatet av vår litteraturöversikt är att patienter som lider av fatigue använder 

sig av olika strategier för att hantera symtomet. Att få stöd från närstående och 

sjukvårdspersonal gör att det går lättare att bryta sig loss från en ökad känsla av 

fatigue. Betydelsen av att få för lite information om fatigue gör att patienterna känner 

sig osäkra inför framtiden och känner att de förlorar kontrollen över sin livssituation.  

Studiens syfte formulerades utifrån att författarna hade en förutfattad mening om att 

fatigue fanns i lika stor utsträckning innan behandling som under behandling, men i 

resultatet framkom att intensiteten av fatigue ökade mycket under behandlingen av 

cancer. Karin Ahlberg (2004) skriver i sin avhandling att nivån av fatigue ökar 

märkbart under pågående behandling och efter avslutad behandling, men även nivån 

av andra symtom ökar markant under behandlingen såsom aptitlöshet, diarré, 

kräkningar osv. (Ahlberg, 2004. s.57).  
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Alltså kan fatigue uppstå av cancersjukdomen, men tillståndet förvärras betydligt av 

den cancerbehandling som patienten får. Det visar sig i resultatet att det inte bara är 

fatigue som ökar i intensitet, utan även andra symtom, t.ex. aptitlöshet. Vi tror att alla 

de andra symtomen har en bidragande orsak till att fatigue kan bli så kraftig vid 

behandling. Om patienterna äter dåligt har de mindre energi och blir även därför 

trötta och orkeslösa.  

I vårt resultat beskriver patienterna fatigue som ett holistiskt fenomen. Vi tolkar detta 

som att patienterna känner att de själva och sjukvårdspersonalen måste se till hela 

kroppen och dess cancersjukdom för att förstå innebörden i fatigue och kunna 

bemästra den. Det är viktigt att ha förståelse för fatigue eftersom det påverkar hela 

patienten och hela dennes omgivning 

I resultatet framkom det olika strategier för att hantera fatigue så att de drabbade 

bättre kunde leva en normal vardag. För att göra hela sjukdomssituationen lättare 

gäller det att hålla patienterna och dess anhöriga informerade om fatigue och vilka 

åtgärder som kan underlätta i vardagen.  

 

Patienter försöker hantera fatigue bland annat genom egenvårdsåtgärder, som t.ex. att 

vila lite extra mycket eller att försöka tänka på något helt annat (Ahlberg, 2004. s.57). 

En studie från USA av Barsevick, Whitmer & Walker (2001) stärker vårt resultat om 

att copingstrategier som sömn eller att göra något helt annat är de som används mest.  

Författarna har använt sig av fokusgrupper där deltagarna var öppenvårdspatienter 

och som diskuterade cancerrelaterad fatigue ur ett individuellt perspektiv och deras 

upplevelser om symtomet. Enligt Orem (1995) är egenvård den mest grundläggande 

omvårdnaden, egenvård kräver utbildning, resurser och tillgång till vårdpersonal. 

Egenvård är en vanlig mänsklig funktion som individen måste utföra för dem själva 

för att tillgodose och upprätthålla livet, för att hålla sig fysiskt och psykiskt 

funktionell och utvecklas inom normer överensstämmande med tillstånd nödvändiga 

för livet och för att integriteten ska fungera och utvecklas. Egenvård måste läras ut 

avsiktligt och kontinuerligt (Orem, 1995. s. 116, 166).  
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Egenvård för patientens bästa är något att tänka på för att patienten inte ska förlora 

sin integritet och inte ska bli beroende av andra så länge de själv kan utföra sin 

personliga omsorg och sina sysslor i hemmet. Om patienten efter avslutad behandling 

ska klara sig själv vet då sjuksköterskan att denne klarar av det och inte är beroende 

av att ha någon annan till hands. Det sjuksköterskan kan göra är att informera 

patienten om andra sätt att hantera fatigue och på ett lättare sätt klara av vardagen, 

utifrån detta får patienten hitta sina egna vägar. Som sjuksköterska kan det vara bra 

att stödja och hjälpa sina patienter för att de inte ska tappa självförtroendet och enbart 

se sina brister. Vi anser att patienten bör få information om att den trötthet som kan 

kännas före behandlingen kan komma förvärras när behandlingen startar. Ju mer 

kunskap om symtomet patienterna har desto lättare blir det troligen att hantera 

situationen och kämpa mot cancern och fatigue som symtom. Det är även viktigt att 

ge bra information till patientens närstående som ska stötta patienten och ha förståelse 

för den sjukes sätt att vara. Eftersom patienterna kan lära sig av varandras 

erfarenheter av fatigue tycker vi att patienterna ska få möjlighet att samtala i små 

grupper om sin sjukdom och behandling.  

 

Kan det bästa vara att blanda patienter från olika stadium i cancersjukdomen så att de 

kan lära av varandra eller blir nyinsjuknade patienter påverkade på ett negativt sätt av 

att se hur de mår i ett senare stadie av sjukdomen? Som sjuksköterska är det viktigt 

att lyssna på sina patienter, försöka förstå deras situation och försöka läsa av 

patienterna eftersom de kanske inte säger rakt ut att de vill diskutera sin sjukdom och 

dess symtom. Det är en viktig aspekt att vara informerad om fatigue som 

sjuksköterska eftersom det i resultatet framkommer att patienterna hellre diskuterar 

känslomässiga och fysiska problem med sjuksköterskor än med läkare.  

För att öka förståelsen bland all sjukvårdspersonal på sjukhuset tycker vi att de borde 

bli informerade om fatigue, eftersom det är ett stort problem för dessa patienter men 

det är inte ett lika synligt symtom som andra. Cancerpatienter kan drabbas av andra 

åkommor och läggas in på en icke onkologisk avdelning, därför är det viktigt att all 

personal har kunskap om fatigue. 
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I en studie säger 87 % av sjuksköterskorna att de diskuterar fatigue med patienterna 

och 75 % av sjuksköterskorna säger att de informerar patienterna om att fatigue kan 

vara en biverkan av behandlingen. Studien är gjord i Edinburgh, England och 

innefattar ett frågeformulär som 84 sjuksköterskor svarade på.  Syftet med studien är 

att fastställa sjuksköterskors kunskap om fatigue och genom detta genomföra en 

validitet bedömningsmall och evidensbaserade åtgärder (Knowles, Borthwick, 

McNamara, Miller & Leggot, 2000). 

 

Det mesta av vårt resultat tyder på att patienterna får för lite information om fatigue, 

vi funderar då på om resultatet i Knowles et al. (2000) kommer genom att 

sjuksköterskorna modifierade sanningen genom att säga att de informerar patienter, 

fast de kanske inte gör det eller informerar på sådant sätt att inte patienten förstår. 

Sjuksköterskorna kanske måste informera tydligare och flera gånger så att patienterna 

verkligen tar till sig informationen. Eftersom att utöva lättare aktiviteter är positivt för 

patienterna anser vi att sjuksköterskor bör ligga steget före patienterna då de vet att 

behovet finns.  

De kan stötta anhöriga att ta med patienten på lättare aktiviteter eller stötta 

patienterna att fortsätta med aktiviteter som de gjorde innan sjukdomen. Även fast 

detta ibland är jobbigt för patienterna kan det ändå bli en positiv upplevelse. 

 

Ahlberg (2004) menar att upplevelsen av brist på energi, ökar behov av vila, 

psykologiskt obehag, fysiologisk svaghet, känslomässig påverkan, svårigheter att 

tänka klart, koncentrera sig och ta initiativ leder till en social begränsning och en 

känsla av värdelöshet (Ahlberg, 2004).Vårdpersonal och närstående kan tänka på att 

även fast patienterna inte orkar så mycket finns det alltid någon lättare aktivitet de 

kan vara med på och som det visade sig i resultatet kan vara väldigt uppskattat i 

efterhand.  
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Metoddiskussion 

Metoden för vår litteraturöversikt var att söka artiklar passande för ämnet och som 

svarar på syftet. Vi har valt att begränsa våra sökningar inom PubMed och Cinahl 

eftersom de är mest inriktade på omvårdnad. Våra sökningar begränsades till tio år 

bakåt i tiden eftersom vi ville ha så färsk data som möjligt. Detta tycker vi var en 

lagom avgränsning eftersom vi anser att våra sökningar gett bra utdelning. Vi har 

även haft avgränsningen fulltext i vår litteratursökning, detta kan medföra att artiklar 

som skulle varit av värde blivit missade. Alla cancersorter inkluderades i vårt resultat 

eftersom fatigue upplevs av alla cancerpatienter. Vi vet dock inte om detta påverkat 

resultatet eftersom vi inte funnit något beskrivet om att fatigue upplevs mer hos vissa 

cancerpatienter.  

Både patienter med aktiv behandling och de som vårdas palliativt har inkluderats i 

studien för att få med de båda patientgruppernas erfarenheter. Alla artiklar som valts 

att ha med i resultatet är publicerade på engelska, detta kan ha medfört att 

översättningarna inte blivit helt felfria även om de gjorts väldigt noggrant. Enbart 

kvalitativa artiklar inkluderades i resultatet eftersom vi ville få fram upplevelser, 

känslor och erfarenheter, och ansåg att detta var svårt att få fram via kvantitativa 

studier.  Till en början värderades våra artiklar på varsitt håll vilket kan ha haft 

betydelse för vilken grad de fått.  

Vår bedömning kan skilja sig från om vi skulle ha bedömt dem tillsammans, men 

eftersom vi diskuterat igenom och funnit att i de flesta fall är värderingen någorlunda 

lika och artiklarna hamnat inom samma grad.  

Vi anser att detta är en styrka då vi inte påverkat varandra i vår första bedömning av 

artiklarna. Av artiklarna vi bedömde fick 10 stycken grad II, vilket kan tyda på att vi 

har varit för hårda i vår bedömning. Om det är så, kanske några av artiklarna med 

grad III egentligen varit grad II och vi kunnat använda dessa i vårt resultat. 

Under kodning av meningsenheterna såg vi att vi fått ett ganska snävt resultat därför 

valde vi att använda oss av kategorier och sub-kategorier då de passar bättre än teman 

som är mer lämpande för ett vidare perspektiv. 
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Eftersom vi är ovana forskare och inte lika insatta i ämnet som en cancerforskare, kan 

resultatet tagit andra vägar än om någon mer erfaren hade gjort arbetet. Vi kan ha 

upptäckt resultat som en erfaren person inte skulle ha tänkt på och vise versa.  

Slutsats 

I vår studie visar det sig att patienter använder sig av olika strategier för att hantera 

fatigue. Sjuksköterskans uppgift är att ge patienten stöd och information om varför de 

upplever denna trötthet då kan patienterna själva sedan hitta sina egna strategier att 

hantera fatigue. För att kunna ge information till patienten kan det vara bra att som 

sjuksköterska ha god kunskap om fatigues uppkomst och dess natur. Vi anser att det 

bör forskas mer om vad fatigue beror på eftersom det inte är helt kartlagt varför 

fatigue uppstår. Mer forskning om hur sjuksköterskan kan hjälpa patienterna att få 

bättre livskvalitet vore också önskvärt. 
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Bilaga 1. Litteratursökning 
 
Datum Databas Sökord Avgränsnin

gar 
Antal 
träffar 

Förkasta
de 

Utvalda 
(antal) 

Anv i 
resultatet 

080903 PubMed Chronic 
fatigue 
syndrome 
neoplasms 

Full text, 10 
år 

60 *20 
**26 
***12 
****1 

1 Bennet et al., 
(2007). 

080908 PubMed Qualitative 
reasearch 
cancer 
fatigue 

Full text, 10 
år 

54 *26 
**13 
***5 
****3 

7 Adamsen et al., 
(2004), 
Andreassen et 
al., (2006), 
Ekfors & 
Petersson., 
(2004), Harden 
et al., (2002), 
Magnusson et 
al., (1999), 
Olson et al., 
(2007), 
Velikova et al., 
(2008). 

080909 Pubmed nurse’s role 
fatigue 
cancer 

Publicerad 
inom 10 år, 
fulltext 

36 *15 
**11 
***9 
****0 

1 Ream et al., 
(2003). 

080910 Cinahl Cancer  AB 
Fatigue AB 
Qualitative 
research TX 

Peer 
reviewd, 
publicerad 
tidigast 
1998, 
fulltext. 

14 *9 
**4 
***0 
****0 

1 Porock & 
Juenger., 
(2004). 

080922 PubMed Nurs* 
experience 
fatigue 

Fulltext, 
publicerad 
inom 10 år. 

113 *52 
**37 
***20 
****1 

3 Fortner et al., 
(2005), 
Lindqvist et al., 
(2006), Piredda 
et al., (2007). 

080923 PubMed Cancer 
related 
fatigue 
qualitative 

Fulltext, 
pubilcerad 
inom 10 år. 

34 *9 
**14 
***9 
****1 

1 Wu & 
McSweeney., 
(2007). 

 
*Förkastade artiklar efter läsning av titel. 
** Förkastade artiklar efter läsning av abstrakt.  
***Förkastade artiklar efter översiktlig granskning 
**** Förkastade artiklar efter kvalitetsbedömning. 
 
 
 



 
 

 
 Bilaga 2. Carlsson och Eimans bedömningsmall (modifierade exemplet) 
 
Poängsättning 0 1 2 3 
 
Abstrakt (Syfte, Metod, Resultat = 3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

 
Introduktion 

Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

 
Syfte  

Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

 
Metod 

    

Metodval adekvat till fråga Ej angiven Ej relevant Relevant  
Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   
Urval (Antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej 
acceptabel 

Låg Medel God 

Bortfall  Ej angivet >20% 5-20% <5% 
Bortfall med betydelse för resultatet Analys 

saknas/ Ja 
Nej   

Kvalitet på analysmetod  Saknas Låg  Medel Hög 
Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
 
Resultat 

    

Frågeställning besvarad  Nej  Ja   
Resultatbeskrivning 
(Redovisning, kodning etc) 

 
Saknas 

 
Otydlig 

 
Medel 

 
Tydlig 

Tolkning av resultat 
(citat, kodning, teori etc) 

Ej 
acceptabel 

 
Låg 

 
Medel 

 
God 

 
Diskussion 

    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av 
egenkritik och felkällor 

 
Saknas 

 
Låg 

 
God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 
 
Slutsatser 

    

Överensstämmelse med resultat (resultatets 
huvudpunkter belyses) 

Slutsats 
saknas 

 
Låg 

 
Medel 

 
God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
 

Total poäng (Max 45 p)               p                      p             p               p 
    p 
    % 
    Grad 
Grad I: 80%                                                                        
Grad II: 70%     
Grad III: 60%     
 
Titel           
Författare          



 
 

Bilaga 3. Kvalitetsvärdering av artiklar 
 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
ansats 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Adamsen et 
al. 
2004 
Danmark 

Utforska karaktären 
av fatigue hos 
patienter med 
avancerade steg av 
cancer som genomgår 
cellgiftsbehandling 
och för närvarande 
deltar i ett 6 veckors 
multidimentionellt 
tränings program 
(fysisk träning, 
avslappning, massage 
och 
kroppsmedvetenhets 
träning). 

Kvalitativ 
Semi-
strukturerade 
intervjuer. 

23 deltagare mellan 18-65 
år. 
Inklusionskriterier: 18-65 
år, diagnostiserad cancer 
(fått diagnosen minst en 
månad sedan), cellgift 
antingen som behandling 
eller som efterbehandling; 
inskriven på cancer- eller 
hematologisk klinik; 
åtminstone en serie av 
cellgiftsbehandling. 
Exklusionskriterier: 
dokumenterad hjärntumör 
eller benmetastaser, 
antikoagulations 
behandling, diagnostiserad 
hjärtsjukdom, dement och 
psykotiska tillstånd; 
terminal vård; oförmögen 
att läsa eller skriva danska. 

Tematisk 
analysmetod 
med  hjälp av 
strukturell 
intervju guide. 

Allt igenom programmet 
fortsatte upplevde patienterna en 
tränings- introducerad fatigue, 
vilket dom associerade med en 
känsla av ökande fysisk styrka, 
förbättring av energi och 
psykiska välmående. Den 
positiva känslan av fatigue kan 
ses som en kontrast till den 
negativa fatigue som 
cellgiftbehandlingen ger, den är 
karakteriserad av fysiskt obehag 
och okontrollerad utmattning. 
Patienterna lärde sig att 
manövrera perioder med intensiv 
fatigue genom att träna  som en 
strategi för att åtgärda deras 
känsla av fysisk svaghet. 

Grad II 

Andreassen 
et al 
2006  
Sverige 

Beskriva patienters 
upplevelser av att leva 
med esofagal cancer 
och hur de söker 
information. 

Kvalitativ, 
Semi- 
strukturerade 
intervjuer. 

13 deltagare mellan 44-77 
år.  
Inklusionskriterier: Kvinnor 
och män som genomgått 
olika behandlingar för 
matstrupscancer, förstå och 
tala svenska, må tillräckligt 
bra för att delta i studien. 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
med en induktiv 
ansats. 

Fyra teman identifierades i 
resultatet: (1) Erfarenhet av att 
vara patient med diagnostiserad 
esofagus- cancer: symtom, få 
diagnosen och existentiella 
funderingar. (2) Erfarenhet av att 
genomgå undersökning och 
behandling: upplevelsen av 

Grad I 



 
 

 
 

extrem trötthet i relation till 
utredning och behandling.  
(3) Erfarenhet av intrång i dagliga 
livet: hur påverkades det dagliga 
livet. (4) Hantera en livshotande 
sjukdom: Strategier för att 
hantera deras sjukdom. 
 

Bennet et al. 
2007 
Australien 

Bättre förstå 
cancerrelaterad 
fatigues (CRF) 
yttringar hos kvinnor 
behandlade för 
bröstcancer, och att 
jämföra med kvinnor 
diagnostiserade med 
kroniskt fatigue 
syndrom (CFS). 

Kvalitativ, 
Fokusgrupper 

16 kvinnor med CRF, och 
12 kvinnor med CFS  
Inklusionskriterier: diagnos 
CRF. 
Exklusionskriterier: kan ej 
kommunicera på engelska. 

Grounded 
Theory 

Grupperna visade på liknande 
symtom som kännetecknar 
fatigue, neurologiska 
svårigheter, och 
humörsvängningar. Kvinnor med 
CFS hade ytterligare symtom 
som muskel- och ben smärtor 
och influensa liknande symtom. 
Båda grupperna led av att bli 
mera invalidiserade av 
symtomen.  
 
 

Grad II 

Ekfors & 
Petersson 
2004 
Sverige 

Beskriva erfarenheter 
under strålbehandling 
av patienter som lider 
av lungcancer. 

Kvalitativ, 
induktiv 
design.  

15 deltagare (4 kvinnor och 
11 män) mellan 54-81 år. 
Inklusionskriterier: 
Lungcancer, genomgår 
strålbehandling. 
Exklusionskriterier: 
deltagande i annan studie, ej 
kunna kommunicera verbalt. 

Innehålls analys. Fyra kategorier: (1) En generell 
och mental fatigue - 
kombination av fysiska och 
emotionella upplevelser.  
(2) Fysisk smärta – smärta var 
vanligast. (3) hantera sjukdom - 
och behandlings relaterade 
problem, egna strategier hittades. 
(4) Hinder att överkomma för att 
klara deras dagliga liv under 
strålningstiden, rädsla för det 
okända och upptäcka nya 
kroppsliga symtom. 
 

Grad II 



 
 

Fortner et al. 
2005 
USA 

Undersöka och uppnå 
detaljerad information 
från patienter, som 
beskriver erfarenheter 
av att ha brist på 
neutrofila 
granulocyter (typ av 
vita blodkroppar) i 
blodet.  

Kvalitativ 
Prospektiv. 
Strukturerade 
objektiva 
intervjuer. 

34 deltagare intervjuades, 
som har grad 4 av brist på 
neutrofila granulocyter 
under den första cykeln av 
cellgiftsbehandling. Spelade 
ingen roll vad personerna 
hade för cancer. De fick inte 
vara med i en annan studie 
samtidigt eller ha mindre än 
3 månader kvar att leva.  
 
 
 
 

Induktiv analys Fatigue var det vanligaste 
fysiska symtomet. Det gjorde 
intrång i de dagliga rutinerna, 
negativ självutvärdering, 
negativa känslor, och social 
isolering var andra vanliga 
åkommor associerade med att ha 
för lite neutrofila granulocyter i 
blodet.  

Grad II 

Harden et al. 
2002 
USA 
 

(1) Utforska erfarenhet  
hos par som lever 
med prostata cancer, 
(2)  inverkan på 
kvalitén i det dagliga 
livet, (3) deras 
förmåga att hantera 
symtom, och (4) deras 
idéer om åtgärder som 
hjälper dem att 
förbättra deras 
dagliga 
upplevelser/händelser. 

Kvalitativ, 
deskriptiv 
design med 
fokusgrupper. 

42 deltagare: 22 män med 
prostata cancer och 20 
maka/stödperson. 
Inklusionskriterier: Män 40-
90 år med diagnostiserad 
prostatacancer som befinner 
sig i ett av dessa stadier: 
nyligen, postprimär 
behandling med 
ökandeprostata- specifikt 
antigen (PSA), och 
metastatisk fas som 
inkluderar hormon- känsligt 
och hormon- 
motspänstig/trotsig 
sjukdom.  

Fenomenologisk 
metod användes 
till analys av 
fokusgrupps 
data. 
Deskriptiv 
statistik till det 
med geografisk 
och medicinsk 
karaktär. 
 

Fyra teman kom fram i 
resultatet: (1) Bestående 
osäkerhet: patienterna har svårt 
med val och har ett ostabilt 
känsloliv. (2) Att leva med 
behandlings effekter: patienterna 
förlorar kontroll över blåsan, 
sexuella svårigheter, hormonells 
svårigheter och överväldigande 
fatigue. (3) Handskas med 
förändring: ändrade roller, stå 
emot ilska och kontrollera 
situationer och dela med sig med 
andra. (4) Behöva hjälp: 
professionell hjälp, behovet av 
individuell information, ha 
någon som upplevt detta att tala 
med. 
 
 
 

Grad II 



 
 

Lindqvist et 
al.  
2006 
Sverige 

Att belysa innebörden 
av att leva med 
kroppsliga problem, 
genom att berätta om 
män med hormonell 
envis prostata cancer 
(HRPC) och skelett 
metastaser.  

Kvalitativ, 
Intervjuer.  

18 män med HRPC och 
skelett metastaser, männen 
kom från 3 olika 
hälsocentraler i norra 
Sverige. 

Fenomenologisk-
hermeneutisk 
analys. 

Det visade sig att leva med 
kroppsliga problem är som att 
leva i en cyklisk rörelse mellan 
att uppleva hälsa och att uppleva 
sjukdom. Ny, eller förändrad, 
kroppsliga problem menas att 
man förlorar hälsan och istället 
upplever sjukdom. Förståelse 
och, till viss omfattning, vara i 
kontroll av sina kroppsliga 
problem, gör det möjligt att 
återta hälsan och att förändra sig 
själv att bli frisk. Man fann även 
att smärta och fatigue visade sig 
vara de mest framträdande 
problemen och att de har olika 
betydelser. Smärta är en 
förvarning om döden, medan 
fatigue är mera ett sändebud om 
döden. 
 

Grad I 

Magnusson 
et al. 
1999 
Sverige 

Utforska 
erfarenheterna av 
fatigue hos 
cancerpatienter och 
att beskriva kategorier 
och dimensioner av 
symtom. 

Kvalitativ, 
ostrukturerad 
intervju. 

15 patienter. 
Inklusionskriterier: 
Patienten skall genomgå 
cellgiftsbehandling som 
öppenvårdspatient; spontant 
sagt till personal att han/hon 
var fatigued; kunde 
kommunicera; och gav 
verbalt medgivande till att 
delta i studien. 

Grounded 
Theory, 
Line-by-line 
analys. 

Huvudkategorierna I denna 
studie visar fatigue som en 
process. De tre 
huvudkategorierna var: (1) 
erfarenhet (av förlust, behov, 
obehag, psykosocial stress, 
emotionell påverkan, onormal 
svaghet, svårigheter i att ta 
initiativ) (2) konsekvenser (social 
begränsningar, påverkad 
självkänsla, påverkad 
livskvalitet) (3) inverkan 
(coping). 
 

Grad I 



 
 

Olson et al 
2007 
Canada 

(1) Renodla begrepp 
och definition av 
trötthet, fatigue och 
utmattning, (2) hitta 
likheter mellan dessa.  
(3) Vilket bevis finns 
det för att trötthet, 
fatigue och 
utmattning är 
relaterade till 
varandra på annat sätt 
än med stress teori 

Kvalitativ 
studie,  
intervjuer 
med 
generella 
öppna frågor. 

27 deltagare, 17 med aktiv 
behandling och 10 med 
palliativ vård. 
Patienter över 18 år, kunna 
tala engelska, får aktiv 
behandling eller palliativ 
vård för avancerad, gjort ett 
Folstein Mini mental test 
(mäter kognitiv status) med 
minst 23 p. 

Etnografisk 
analysmetod 

Fatigue delas in i tre teman: 
trötthet, fatigue och utmattning. 
Även om trötthet, fatigue och 
utmattning liknar varandra i fem 
egenskaper (känslomässiga 
förändringar, kognitivt- och 
muskel arbete; minskande 
kontroll över kroppsliga 
processer; och minskat socialt 
samspel) stärker de kvalitativa 
skillnaderna  påståendet om att 
de är olika. Dessa kännetecken 
är viktiga, eftersom en 
intervention som skulle kunna 
förhindra, eller åtminstone 
fördröja, utveckling från trötthet 
till fatigue kan vara olämpligt för 
förhindrandet eller fördröjning 
av utveckling från fatigue till 
utmattning. 

Grad II 

Piredda et 
al.  
2007 
Italien 

Utforska italienska 
patienters och 
sjuksköterskor syn på 
nuvarande utbildnings 
tillgångar för fatigue, 
beskriva patienters 
utbildningsbehov och 
komma med 
rekommendationer för 
material som borde 
utvecklas i framtiden. 

Kvalitativ 
med 
Fokusgrupp. 

7 patienter, 6 
sjuksköterskor. 
Sjuksköterskorna var mellan 
24-32 år och patienterna var 
58-73 år. Alla patienter fick 
behandling. 

Struktur analys Fatigue är ett vanligt och 
störande symtom för både 
patienter och sjuksköterskor. Det 
blir en stor skillnad för 
patienternas livskvalitet, detta 
tycker både patienter och 
sjuksköterskor. Patienter 
använder strategier som sömn 
för att hantera fatigue. 
Patienterna tycker de får för lite 
information om fatigue. 
 
 
 
 

Grad I 



 
 

Porock & 
Juenger 
2004 
USA 

Beskriva och utforska 
upplevelser av fatigue 
hos patienter som 
genomgått bioterapi  
eller 
cellgiftsbehandling 

Kvalitativ 
Med semi-
strukturerade 
intervjuer. 

10 patienter mellan 30-62 år  
(7 män och 3 kvinnor). Som 
hade malignt melanom eller 
njur- cells cancer och var 
under behandling eller var 
färdigbehandlade. 
 

Innehållsanalys 
 

Fyra teman kom fram i 
resultatet:  (1) Avbrott i livet då 
fatigue blev mer påtagligt, (2) 
ändrade sömn mönster, (3) 
informations behov, och (4) råd 
till andra patienter. 

Grad II 

Ream et al. 
2003 
England & 
Sweitz 

(1) Fastställa behov för 
patienters utbildning 
om cancerrelaterad 
fatigue i två 
europeiska länder. (2) 
Beskriva tillgångar 
som krävs av 
patienter för att leva 
och handskas med 
cancer- relaterad 
fatigue. (3) Konstatera 
kvalitet och 
effektivitet av 
aktuella källor. (4) Ge 
rekommendationer för 
framtida utveckling 
av utbildnings källor 
om cancer- relaterad 
fatigue och dess 
behandling 

Kvalitativ 
med 
fokusgrupp. 

Inklusionskriterier: 
Erfarenhet av fatigue, 
engelsk/tysk talande, 18 år 
eller äldre, kunna ta sig till 
fokusgrupp möten. 
 
England: 9 deltagare 
(5 kvinnor, 4 män) med en 
medelålder på 58 år.   
 
Schweitz: 6 deltagare  
(6 kvinnor och 2 män), 
medelålder på 60 år. 
 
 

Innehållsanalys  Två huvudteman kom fram: (1) 
Utbildnings process och (2) 
utbildningsmaterial. 
 
(1) Patienterna var ej beredd på 
den fatigue som infann sig och 
kände sig inte förstådda av vård 
personalen. Utbildning kring 
fatigue borde ges i ett lugnt 
tempo så patienterna hinner 
reflektera och ställa frågor.  
(2) Patienterna vill ha skrivet 
material och tillgång till andra 
möjligheter att få information.  

Grad II 

Velikova et 
al. 
2007 
Danmark 

(1) Utforska vad 
doktorer och patienter 
förväntar sig och vill 
ha från rutinmätning 
av livskvalitet i 
klinisk praktik. (2) 
Utveckla idéer och 
producera 

Kvalitativ 
med 
fokusgrupper 
och ett 
standardiserat 
frågeformulär 

Fokusgrupper med 31 
patienter och 16 onkologer. 
Patienterna måste vara 
öppenvårdspatienter.  

Struktur analys. Patienter och onkologer ville att 
frågeformuläret skulle täcka: 
vanliga symtom och problem 
(smärta och fatigue), sjukdom 
och behandlings- specifika 
frågor, individuella patient 
specifika frågor vad viktiga för 
vissa patienter och relevanta i 

Grad II 



 
 

rekommendationer för 
hur man kan förbättra 
frågeformulär 
speciellt för 
användning inom 
klinisk praktik. 
 

specifika fall under 
sjukdomstiden. Timing och vidd 
på undersökning borde vara 
flexibel och motsvara 
sjukdomens och behandlingens 
steg. 
 
 

Wu & 
McSweeney, 
2007 
USA 

Utforska meningen 
med fatigue från 
individens perspektiv. 

Kvalitativ 
med semi- 
strukturerade 
intervjuer. 

10 kvinnliga 
öppenvårdspatienter mellan 
30-73 år som genomgår 
cellgiftsbehandling. 
Inklusionskriterier: CRF, 
själv ha rapporterat fatigue, 
18 år eller äldre, kunna 
kommunicera, 
engelskspråkig, vilja delta i 
studien. Exkluderade: 
psykisk sjukdom, 
neurologiska försvagningar, 
muskel förtvining. 

Fenomenologisk 
analys 

Deltagarna beskrev fatigue som 
en oväntad känsla av att vara 
mycket mer än trött. Deras 
oförmåga att förutse vidden på 
fatigue och brist på medvetenhet 
om strategier för att kämpa mot 
fatigue gjorde vissa patienter 
bekymrade.  För att behålla 
kontrollen  utvecklade 
deltagarna individuella strategier 
baserade på erfarenhet.   

Grad II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 4. Exempel på meningsenheter 
 

Meningsenheter Översättning Kondensering Kod  Subkategori Kategori 
Mental fatigue meant being 
tired without physical signs, and general 
fatigue was a feeling of weakness in the 
whole body. 

Med mental fatigue menas att vara 
trött utan fysiska symtom, och 
generell fatigue var en känsla av 
svaghet i hela kroppen. 

Mental fatigue 
betyder att vara trött 
utan fysiska symtom, 
generell fatigue är en 
känsla av svaghet i 
kroppen. 

Mental –och 
generell 
fatigue 

Kännetecken 
för fatigue 

Att leva med 
cancerrelaterad 
fatigue 

Patients identified other helpful strategies, 
including 
accepting the situation as it is, trying to live 
as usual, 
talking and laughing, asking questions, 
taking one day at a 
time, and organizing the treatment situation, 
so that life can proceed as smoothly as 
possible 

Patienter identifierade andra 
hjälpfulla strategier, inkluderande att 
acceptera situationen som den är, 
försöka att leva som vanligt, prata 
och skratta, ställa frågor, ta en dag I 
taget, och att organisera behandlings 
situationen så livet går så smidigt 
som möjligt 

Patienter använde 
andra strategier, de 
accepterade 
situationen och 
försöker leva livet så 
vanligt och normalt 
som möjligt.   

Strategier  för 
normalt liv 

Patientens 
egna resurser 

Half of the respondents talked about home 
as a refuge 
and a way of distracting themselves from 
the hospital environment and their role as 
patients under treatment for cancer.  
 

Hälften av respondenterna talade om 
hemma som en refug och ett sätt att 
distrahera sig själv från 
sjukhusmiljön och deras roll som 
patient under behandlingen för 
cancer.  

Hemmet är en plats 
där sjukhusmiljön 
förträngs. 
 
 
 
 

Sjukhusmiljö 
 
 
 
 
 

Sjukvårdens 
betydelse 

 
 
 
 
 
 
 
Strategier för att 
hantera fatigue 

 
 


