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ABSTRACT

Cancerrelaterad trötthet får liten uppmärksamhet av vården och kunskapen om innebörden av 
att leva med den är bristfällig, de åtgärder som görs är otillräckliga. Syftet med uppsatsen var att 
beskriva innebörden av att leva med cancerrelaterad trötthet och att beskriva de omvårdnadshan-
dlingar som kan främja livskvalitet hos patienter med cancersjukdom i palliativt skede. Metoden 
blev en litteraturstudie. Tio relevanta artiklar framkom vid litteratursökningen. Under analysarbetet 
bildades teman med fokus på människans existens. Fyra teman om innebörden av fatigue. 1)Att inte 
veta och att inte kunna förklara sin trötthet: cancerrelaterad trötthet var inte jämförbar med ”vanlig” 
trötthet, den upplevdes som svårbeskrivlig och oförklarlig. 2) Att förlora kontrollen över sin kropp: 
en frustration, kroppen upplevdes främmande och svekfull som medförde känslan av minskad 
självrespekt och utanförskap. 3) Tröttheten, en påminnelse om cancersjukdomen och den kom-
mande döden: en oviss framtid med förlust av hopp.4) Ett förändrat samspel i sociala relationer: 
skuldkänslor för närstående när aktiviteterna minskades. Förlust av sociala kontakter. Ett tema om 
åtgärder för främjande av livskvalitet, 1) Att lära sig att bemästra sin trötthet: personligt anpassade 
strategier för att återfå kontrollen. De förslag på omvårdnadsåtgärder som framkom i artiklarna var 
patienternas behov av stöd: patienterna behöver stöd i form av information och möjlighet till samtal 
för sig själv och sina närstående. I diskussionen tolkades resultatet med fokus på människans exis-
tens. Cancerrelaterad trötthet upplevs som ett hot mot existensen men är en naturlig känsla. Krop-
pen upplevs skild från självet. 

Nyckelord: cancer, trötthet, innebörd, livskvalitet, omvårdnadshandlingar, kroppen, existens.
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INlEDNINg1. 

I mitt arbete på ASIh har jag mött och möter patienter som berättar om sin trötthet, dels i samband 
med behandling av cancer i form av strålning eller cytostatikabehandling men även då de inte har 
någon behandling alls. De beskriver tröttheten främst som ett större behov av sömn och vila. Men 
även som minskad kroppslig kraft, främst i benen, detta för med sig svårigheter att gå mer än några 
hundra meter och att gå uppför trappor. Tröttheten blir till ett hinder i vardagen, orken räcker inte 
till för vardagsbestyren, som att handla, laga mat eller städa. Bestyr som känts självklara och ofta 
viktiga. Många beskriver även kognitiva problem, orken räcker inte till för att följa med program på 
TV, eller att läsa och hänga med i texten i en bok Den kognitiva tröttheten innebär även ett hinder i 
umgänge med vänner och närstående.   

 Sjuksköterskans uppgift inom hemsjukvården, ASIh, är att tillsammans med patienten och de övr-
iga i teamet utforma vården utifrån patientens behov, där dennes önskningar och vilja är i centrum. 
Målet med detta är en god livskvalitet. Sjuksköterskorna på ASIh informerar om cancerrelaterad 
trötthet när patienterna tar upp sin trötthet och undersöker om bakomliggande faktorer är orsaken.  
Sjuksköterskan ger råd om olika egenvårdsåtgärder som kan minska känslan av trötthet, som att 
spara på energi till viktiga saker i livet; att fokusera på symtom som smärta och illamående kan öka 
på tröttheten. 

Min erfarenhet är att kunskapen om cancerrelaterad trötthet och dess innebörd i livet är bristfällig 
och de åtgärder som görs är otillräckliga. Min förhoppning är att uppsatsen ska bidra med ytterlig-
are kunskap om hur välbefinnandet för dessa patienter kan främjas. 

BAKgRUND2. 

2.1 FATIgUE

Trötthet eller fatigue som den även kallas är ett symtom som alla upplever till en viss del i livet. För 
friska personer är den ett resultat av fysisk ansträngning, stress, eller sömnbrist. (Yarbro, hansen,  
Frogge, goodman och groenwald, 2000).  

Fatigue kan beskrivas som antingen akut eller kronisk. Akut fatigue förhindrar en skadlig utmatt-
ning. Den anses vara en normal trötthet av fysisk eller psykisk ansträngning. Akut fatigue kan 
drabba hela kroppen och har klart igenkännbara orsaker. Den börjar snabbt och varar kort tid och 
påverkar inte förmågan att klara det dagliga livet mer än tillfälligt. Yarbro et al. (2000) Den är lätt 
att komma till rätta med genom minskning av aktivitet och en ökning av sömn eller vila. (Ream, 
2007)
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2.1.1 KRONISK FATIgUE 

Kronisk fatigue har däremot ingen funktion. Den startar ofta långsamt och utan förvarning och kan 
vara konstant men kan även minska eller öka i styrka. (Yarbro et al. 2000).  Knowles, Borthwick, 
Mc Namaras, Miller och leggot (2000) menar att kronisk fatigue kan ha inslag av akut fatigue, att 
det är en del av syndromet. De definierar kronisk fatigue som en subjektiv inre och obehaglig kän-
sla som påverkar fysiska, mentala och känslomässiga dimensioner. Den drabbade känner ett stort 
behov att få vila och sova men fatigue minskar inte av vilan eller av näringsintag. Fatigue minskar 
motivation och intresse av omgivningen och orken för fysiskt eller intellektuellt arbete. (Knowles et 
al. 2000). Sjukdomar som ofta förknippas med kronisk fatigue är bl.a. kronisk obstruktiv lungsjuk-
dom (68-80%), hjärtsjukdom (69-82%), njursjukdom (73-80%) och cancer (32-90%). Fatigue är en 
konsekvens av själva sjukdomen men även behandlingen av den.  Sjukdomsrelaterade faktorer är 
troligen det som sätter igång och upprätthåller fatigue  (Ream 2007).

Knowles et al. (2000) anser att eftersom fatigue är ett subjektivt symtom och är multidimensionell 
och kan variera i omfattning hos olika personer men även under dygnet hos samma individ kan det 
vara svårt att mäta tröttheten via objektiva skattningsinstrument (Knowles et al. 2000). loge (2003) 
menar även att frågeformulär där patienten ska jämföra sin trötthet med sitt normaltillstånd kan 
detta ge svårigheter då många palliativa patienter har levt länge med fatigue. loge hävdar dock att 
ett numeriskt mätinstrument som är enkel att använda är bättre än att inte skatta fatigue alls (loge 
2003).  Knowles et al.(2000) fann i sin undersökning att sjuksköterskor inte heller använde de skat-
tingsinstrument som finns i någon större utsträckning och de upplevde sig sakna kunskap om fatigue 
och hade en önskan om mer utbildning.   

loges litteraturgenomgång (2003) av forskningen på fatigue pekar på att fatigue idag inte kan be-
traktas som ett symtom som t.ex. smärta eftersom fatigue inte kan häröras till någon specifik pa-
tologisk process i kroppen. Fatigue är därför ett vanligt kännemärke för sjukdom och en slutpunkt 
i sjukdomsprocessen. Att uppfatta fatigue bara som ett symtom som kan lindras med enbart en in-
tervention är enligt författaren en förenkling. Fatigue bör uppfattas som en del av sjukdomsupplev-
elsen (loge 2003).  

2.1.2 CANCERRElATERAD FATIgUE 

Vid cancersjukdom är den tumörrelaterade faktorn komplex och inte helt kartlagd. Det som är känt 
idag är att det finns en ökad metabolisk aktivitet då tumörer växer och förbrukar mer kalorier. Pro-
teinmetabolismen förändras vilket medför tillbakagång av skelettmuskulatur och proteinförluster. 
Även rubbningar i vätske- och elektrolytbalansen, exempelvis har för högt eller för lågt kalcium och 
uremi konstaterats. Ett minskat antal röda blodkroppar leder till försämrad syresättning och därmed 
trötthet. Andra symtom kan sekundärt ge ökad trötthet. Exempel på sådana symtom är smärta, luft-
hunger, illamående, infektion, feber eller ångest. Fatigue kan i sin tur också orsaka eller bidra till 
flertalet symtom (Yarbro et al. 2000). Kurzrock (2001) konstaterar att cytokineser som har en roll i 
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tumörtillväxten och rubbning av immunförsvaret även kan ha en roll i uppkomst av cancerrelaterad 
fatigue. Det man har sett är att cytokines kan förändra hjärnas funktion och kan därmed också ha en 
roll i sömnregulationen. Den triggar även uppkomst av feber, matleda och anemi, symtom som in-
nebär en ökad trötthet (Kurzrock 2001).

Förutom de ovan nämnda faktorerna kan psykosociala aspekter vid cancersjukdom bidra till ökad 
trötthetskänsla. När man inte längre orkar yrkesarbeta kan det innebära en försämrad ekonomi och 
förlust av sin roll på arbetsplatsen. Rollerna förändras även inom familjen när den sjuke inte längre 
orkar bära ansvar och utföra hemsysslor. En social isolering som kan drabba hela familjen då orken 
inte räcker till att umgås med mer än familjen. (Onkologiskt centrum 2006). 

Ahlberg (2004) anser att fatigue är ett av det vanligaste symtomet hos patienter med cancersjukdom 
i palliativt skede. Det är dessutom svårast att behandla och det fått minst uppmärksamhet. Det är 
ovanligt att tröttheten undersöks, behandlas eller utvärderas systematiskt. Forskaren menar att det 
kan bero på flera faktorer, som brist på förståelse för de mekanismer som orsakar fatigue eller att 
vårdpersonal inte är medveten om problemet och att det saknas åtgärder som är evidensbaserade 
(Ahlberg 2004).

 Stone et al.(2003) undersökte uppfattningar om fatigue och dess inverkan på dagligt liv. Under-
sökningsgruppen bestod av patienter med cancer, deras närstående och vårdpersonal. 

56 % av patienterna led av fatigue och fatigue hade en betydande inverkan på deras livskvalitet. 
Närstående ansåg, även de, att fatigue var ett vanligt problem med betydande effekter på patientens 
livskvalitet men att den även påverkade dem själva. Vårdpersonalen såg fatigue som ett vanligt 
problem hos patienterna. De flesta rapporterade att de rekommenderade/ordinerade behandling för 
fler än hälften av patienterna, men bara 14 % av patienterna rapporterade att de fått någon alls be-
handling. Det vanligaste rådet var att vila mer och avslappning (Stone et al. 2003). 

Piper, Borneman, Sun, Koczywas, Uman, Ferrell, James (2008) konstaterar att de riktlinjer för 
fatigue som finns inte används i praktiken. Det som hindrar användandet av riktlinjerna är dels pa-
tientrelaterade hinder. patienterna tar inte upp sin trötthet eftersom de inte vill besvära en stressad 
vårdpersonal eller att de antar att doktorn skulle fråga om tröttheten om det vore viktigt. De kan 
vara rädda för att det kan påverka den behandling de får om de klagar hos vårdpersonalen eller att 
fatigue kan innebära att sjukdomen inte svarar på tumörbehandlingen. De kan tänka att det är en del 
av sjukdomen och dess behandling och att det inte finns något att göra. Vissa patienter tar upp fa-
tigue när tröttheten är svår eller begränsar det dagliga livet.

Vårdpersonalen uppfattar inte hur svår eller i vilken omfattning cancerrelaterad fatigue förekommer 
om inte patienten tar upp detta till diskussion. Eftersom cancerrelaterad trötthet inte rutinmässigt 
skattas blir den inte dokumenterad, diagnostiserad eller behandlad och därmed inte uppmärksam-
mad. Vårdpersonalen kan tro att den inte skiljer sig från ”vanlig” trötthet och att andra symtom som 
illamående och smärta är mer viktiga att behandla. Vårdpersonalens trygghet kan spela en roll i om 
de tar upp tröttheten till diskussion framförallt om de är osäkra på om det finns effektiva åtgärder 
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mot fatigue. Vad som också kan vara ett hinder är om riktlinjerna är komplicerade och tidskrävande 
i en redan stressad arbetssituation . 

De systemrelaterade hinder kan bestå i att det först nyligen har kommit riktlinjer och att dessa rik-
tlinjer inte är rutinmässigt använda som t.ex. för smärta. Cancerrelaterad trötthet dokumenteras inte 
i medicinska journaler och efterfrågas inte heller av myndigheter blir inte vårdpersonalen rutinmäs-
sigt påminda om att dokumentera dess närvaro, svårighetsgrad eller hantering när patienten byter 
vårdform (piper et al.,2008) 

 Wagner & Cella (2004) menar att forskningen om cancerrelaterad fatigue har kommit i skymundan 
och fått mindre uppmärksamhet än smärta och illamående trots att fatigue är det vanligaste sym-
tomet och är associerad med försämrad livskvalitet (Wagner & Cella, 2004)

I en svensk studie av lundh hagelin; Wengström; åhsberg; Fürst (2009) undersöktes sambandet 
mellan de multidimensionella aspekterna av fatigue, känslomässig funktion och livskvalitet. 228 
patienter med cancer i sent palliativt skede av sjukdom ingick i undersökningsgruppen. De fann att 
fatigue ökade ju närmare döden patienten kom men att fatigue hade mindre påverkan på livskvalitet 
och känslomässig funktion än i tidigare skede av sjukdom (lundh hagelin et al., 2009). 

SYFTE3. 

Denna litteraturstudie syftar till att beskriva vad det innebär att leva med cancerrelaterad trötthet 
och att beskriva de åtgärder som kan främja livskvalitet hos patienter med cancersjukdom i pallia-
tivt skede.

FRågESTÄllNINg4. 

1. Vad innebär det att leva med cancerrelaterad trötthet?

2. hur bemästrar patienterna tröttheten?

3. Vilka omvårdnadsåtgärder finns beskrivna?
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METOD5. 

Eftersom syftet är att beskriva innebörden av att leva med cancerrelaterad trötthet och de åtgärder 
som kan främja livskvalitet hos patienter med cancersjukdom i palliativt skede blev valet en sys-
tematisk litteraturstudie. Detta för att skapa en översikt över den befintliga vetenskapliga kunskapen 
om ämnet. Artiklarna som ingår i uppsatsen består av kvalitativa studier, de flesta intervjustudier 
eftersom syftet delvis var att finna innebörden av att leva med cancerrelaterad trötthet . Med en lit-
teraturgenomgång menas ett systematiskt sökande efter publicerad information som utifrån studiens 
syfte bör ingå i undersökningen (Forsberg och Wengström 2003). 

DATAINSAMlINg OCh URVAl6. 

Sökningar av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Academic Search Elite och Cinahl med 
begränsningen att artiklarna skulle vara högst 10 år gamla och vara vetenskapligt granskade (peer 
reviewed). Sökningen gjordes med stöd av följande  nyckelord: Fatigue, life manage, Daily life, 
End of life, Quality of life, palliative Cancer, Coping, Advanced Cancer, Cancer-related fatigue.

Sökning skedde med nyckelorden i olika kombinationer. Se bilaga I. 

10 artiklar med relevans för studiens syfte hittades, av dessa beställdes två via bibliotek och övriga 
skrevs ut direkt från databasen. Två artiklar som ingår i sökningen ingår i en doktorsavhandling som 
först genomlästes och därefter söktes artiklarna på författarens namn men hittades även under sökn-
ing av andra artiklar. Se bilaga II

ANAlYS7. 

Som metod användes latent innehållsanalys. Innehållsanalys innebär enligt polit & hungler, (1999) 
en process där kvalitativ information organiseras och integreras till teman och begrepp. Den latenta 
innehållsanalysen skiljer sig från de manifesta genom att mönster och kategorier som inte är tydligt 
uttalade medvetandegörs med en induktiv analys (Forsberg & Wengström 2003).

1. Artiklarna som togs fram lästes igenom ett flertal gånger, den så kallade bekantgörande fasen 
av bearbetningen. Under denna fas identifierades nyckelmeningar i artikel för artikel utifrån de tre 
frågeställningarna. Detta gjordes genom att nyckelmeningarna markerades med färgpenna i artikeln. 
Nyckelmeningarna skrevs ut i sin helhet på originalspråket för att inte några språkliga missförstånd 
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skulle ske i översättningar. 

2. Nyckelmeningarna i varje artikel skrevs in i var sin matris och ur dessa nyckelmeningar togs det 
fram subkategorier som tematiserades. Subkategorierna i varje artikel granskades var för sig men 
även som en helhet för att finna gemensamma teman med fokus på människans existens .   

3. Hela processen gjordes om ett flertal gånger eftersom nya nyckelmeningar hittades vid en ny 
genomläsning, subkategorierna ändrades efter arbetes gång utifrån att nyckelmeningarna byttes ut. 
Teman ändrades då nya innebörder blev tydliga. 
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Tabell 1 illustrerar tillvägagångssättet vid analys av artiklarna.  

Tema Subkategorier Nyckelmeningar

Att inte förstå eller kunna 
förklara sin upplevelse av tröt-
thet

Oförklarlig trötthet It was this unknowing busi-
ness, and I didn’t realize, my 
lord, what in the world is 
wrong with me, I never felt this 
tired in all my life.  (Wu & Mc-
Sweeney, 2007) 

Tröttheten, en påminnelse om 
cancersjukdomen och den 
kommande döden  

Fatigue ökade oron och gav 
osäkerhetskänslor inför situ-
ationen och framtiden

This unexpected nature of the 
CRF experience tended to in-
crease their anxiety and uncer-
tainty regarding their situation 
and prognosis (holley, 2000).

* CRF (cancer-related fatigue)

Att förlora kontrollen över sin 
kropp

 Kroppsligt svek. Känna sig 
som en börda

“I was kind of person that 
never missed a day of work. I 
never stayed at home, never got 
the flu. I’ve had the ordinary 
things, it was my selling point. 
I never missed work.  And now, 
two and a half years later I be-
come a liability instead of an 
asset. I feel that way anyhow. 
You find that you are sick all of 
the time, it just wears you out. 
The idea that your body has 
failed you” (Barsevick et al. 
2001).

 Ett förändrat samspel i sociala 
relationer

Inte orka umgås med familj 
och vänner

Disappointment and irrita-
tion are also expressed here 
together with the sense that 
fatigue can lead to feelings of 
guilt about the family when 
one does not have strength to 
be sociable with them or others 
(lindqvist et al. 2004).

Att lära sig att bemästra sin 
trötthet

Att förstå och få samtala om 
fatigue ökar möjligheten till 
coping.

Understanding and discussing 
their fatigue was important to 
them as it helped them to cope 
(potter 2004).
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FORSKNINgSETISKA öVERVÄgANDEN8. 

Denna litteraturstudie består av artiklar baserade på intervjustudier som beskriver människor med 
cancersjukdom och deras upplevelser av att leva med en cancerrelaterad trötthet. Det var viktigt att 
välja ut artiklar som byggde på studier som var granskade av andra forskare kunniga i ämnet och 
att forskarna som genomfört studien noga hade övervägt konsekvenserna för deltagarna.  Ett annat 
viktigt övervägande handlade om att vid analysen av artiklar inte förvanskade texternas innebörd. 
För att minska denna risk har texternas originalspråk, som i alla artiklar var engelska, använts vid 
analysen. 

RESUlTAT9. 

 Frågeställningarna i uppsatsen var: vad innebär det att leva med cancerrelaterad trötthet, hur be-
mästrar patienterna trötthet och vilka omvårdnadsåtgärder finns beskrivna?

Vid analysen av artiklarna framkom att innebörden av att leva med cancerrelaterad trötthet kunde 
beskrivas via fyra teman: (1) att inte förstå eller kunna förklara sin upplevelse av trötthet, (2) att 
förlora kontrollen över sin kropp, (3) tröttheten, en påminnelse om cancersjukdomen och den kom-
mande döden, (4) ett förändrat samspel i sociala relationer. 

jag fann två kategorier som dels beskriver respondenternas egna strategier för att bemästra fatigue 
dels forskarnas förslag på omvårdnadsåtgärder 

9.1 ATT INTE FöRSTå EllER KUNNA FöRKlARA SIN UpplE-
VElSE AV TRöTThET

Trots att de flesta patienter fått information om fatigue bl.a. i samband med tumörbehandlingen så 
verkar det som att de inte har uppfattat av informationen hur denna cancerrelaterade trötthet skiljer 
sig från vanlig trötthet (Wu och McSweeney, 2007) (lindqvist, Widmark & Rasmussen, 2004) 

I Ekfors och peterssons studie ansåg respondenterna att tröttheten orsakades av olika behandlingar, 
smärtstillande läkemedel, blodsockervärden eller av lågt blodvärde. En del misstänkte att tröttheten 
orsakade den fysiska utmattningen de upplevde. När behandlingen var avslutad beskrevs personerna 
må bra igen (Ekfors och petersson, 2004).

En respondent fann ingen orsak till sin trötthet:   

“My energy levels are taxed; why I don’t know. I have to rest in between. You have to shave…
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you have to shop and get your hair cut, but, no, I haven’t been able to do that, and I don’t care that 
much” (Ekfors och petersson, 2004, s. 331).

Två av respondenterna i potters studie (2004) hade kronisk anemi och de upplevde en minskning av 
tröttheten i samband med blodtransfusioner men att dessa i längden inte hade effekt på graden av 
trötthet. 

I flera av studierna ansåg respondenter att tröttheten orsakades av tumörbehandlingen men att den 
var acceptabel och något som man kunde stå ut med. Då tröttheten kvarstod långt efter att tumörbe-
handlingen var avslutad kändes den som oförklarlig  (Andreassen, Randers, Näslund, Stockeld & 
Mattiasson, 2006) (Barsevick, Whitmer & Walker, 2001) (Wu & McSweeney, 2007)  

 Wu och McSweeney (2007) fann i en studie att cancerrelaterad fatigue upplevdes som en ny känsla 
väsensskild från vanligt trötthet, respondenterna försökte beskriva fatigue genom att jämföra med 
tidigare erfarenheter av trötthet.  

Att inte kunna förklara upplevelsen gav känslor av frustration. I beskrivningarna av fatigue använde 
respondenterna ofta liknelser konstateras i flera av studierna (Lindqvist et al., 2004), (Lindqvist, 
Widmark &Rasmussen, 2006) (Magnusson, Möller, Ekman & Wallgren, 1999), (potter, 2004)(Wu 
och Mc Sweeney, 2007)

Respondent i Wu och McSweeneys studie (2007)  illustrerar detta med uttalandet:  

” I was just drained, just listless. Like a wet fish flopped out… just like a rag doll. Like I had been 
run through a ringer or something like it” (Wu och Mc Sweeney,2007, s. 120). 

potter (2004) fann att liknelserna användes mest för att beskriva kroppsliga och fysiska upplevelser. 
I lindqvist et al. studie (2006) handlar beskrivningarna om upplevelsen av att inte kunna leva sitt 
liv som tidigare. 

 Sammanfattning: Det som framkom tydligt när det gällde att förstå och förklara sin trötthet var 
således att informationen från sjukvården om tröttheten i samband med tumörbehandling inte gav 
respondenterna någon beredskap inför cancerrelaterad trötthet. Trots detta fann respondenterna tröt-
theten som acceptabel så länge tumörbehandlingen pågick men när den kvarstod efter avslutad be-
handlingen blev den oförklarlig. Den cancerrelaterade tröttheten går inte att jämföra eller förklaras 
i termer av ”vanlig” trötthet. För att kunna beskriva sin trötthet var det vanligt att respondenterna 
använde sig av liknelser. 

9.2 ATT FöRlORA KONTROllEN öVER SIN KROpp

Magnusson et al. (1999) framhåller att de medverkandes beskrivningar av de förluster sjukdomen 
innebar handlade främst om förlust av kroppskontroll. Den visade sig i en kroppslig kraftlöshet, en 
tyngdkänsla i kroppen som medförde att respondenterna snubblade och föll oftare än tidigare. Men 
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förlusten kunde även handla om en brist på initiativ, likgiltighet inför sig själv och omgivningen och 
en tanketröghet (Magnusson et al., 1999). 

Respondenterna i potters studie (2004) upplevde att det var omöjligt att förutse hur mycket de 
skulle orka från dag till dag då krafterna kunde avta helt plötsligt. Detta gav känslor av frustration 
och oro. potter (2004) Andreassen et al. (2006) fann även att den plötsligt påkommande tröttheten 
gjorde att dagliga rutiner fick avbrytas eftersom behovet att sätta sig eller att lägga sig för att vila 
blev överhängande. Detta medförde att vardagliga aktiviteter som att ta en promenad eller ta en buss 
var nästintill omöjligt att genomföra (Andreassen et al., 2006).

 Att förlora kontrollen över sin kropp fick deltagarna i Wu och McSweeneys studie (2007) att känna 
sig lata och odugliga. Wu och McSweeney menar att den syn respondenterna har på sig själv spe-
glas av det västerländska synsättet att människan är antingen produktiv eller icke-produktiv. Även 
Magnusson et al. (1999) fann att respondenternas självrespekt blev påverkad och att känslor av 
utanförskap infann sig då de inte orkade hålla samma fysiska och mentala takt som andra. Delta-
garna oroade sig och upplevde en tomhetskänsla eftersom de inte kunde påverka sin situation (Mag-Mag-
nusson et al., 1999)

Citatet illustrerar  känslan av frustration 

 “…my body has let me down. Sometimes that makes me angry and I feel frustrated because I can’t 
do the things I want to do… anger is there, frustration, wanting to be able to do things and just not 
having the energy. It’s difficult” ( Wu & Mc Sweeney, 200, sid. 122). 

Att mista kontroll över sin kropp upplevs som att kroppen svek (Barsevick, Whitmer & Walker, 
2001) eller som en känsla av att något attackerade eller tog över kroppen så att personen inte kan 
leva sitt liv som tidigare och en känsla av att mista en del av sin identitet. (potter, 2004) Responden-
terna i lindqvist et al studie (2004) beskriver det som att vara fången i en sviktande kroppen. 

Wu och McSweeney (2007) har beskrivit förlusten av kroppskontroll som en innebörd av ett sam-
manbrott i den enhet bestående av kroppen och självet då kroppen inte svarar upp till de förvän-
tningar personen har.  Respondenterna i lindqvist et al studie (2006) menar att om de inte kunde 
hantera vardagliga situationer som tidigare varit självklara kände de frustrationer och t.o.m. föröd-
mjukelse. lindqvist et al. menar att när kroppen inte kan kontrolleras och inte heller går att förstå 
blir det ett hinder i livet. Det bidrar även till att personen känner sig sjuk och en förlust av väl-
befinnande (Lindqvist et al., 2006). 

 Den cancerrelaterade trötthetens nyckfullhet beskrivs av Barsevick et al.(2001) där en respondent 
uttalade följande:

”And I believe that was the beginning of the fatigue, but I find that fatigue is erratic, not predictable. 
That is really frightening.  I can be in the supermarket doing fine, pushing my cart, picking grocer-
ies, and all of a sudden my body seems to shut down. And all I want to do is lie down on the floor, 
and I wouldn’t care if the entire world walked all over me like I was a carpet and I would sleep for 
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hours. I have walked out of supermarket with the cart just sitting there, just knowing I could not do 
it” Barsevick et al., 2001, s. 1367). 

Sammanfattning: Att förlora kontrollen över sin kropp innebar en frustration eftersom den egna 
kroppen inte klarade av vardagens krav.  Kroppen upplevdes främmande och svekfull och medförde 
känsla av minskad självrespekt och utanförskap eftersom respondenterna inte kunde klara av sitt liv 
som andra. 

9.3 TRöTThETEN, EN påMINNElSE OM CANCERSjUKDOMEN 
OCh DEN KOMMANDE DöDEN  

Tankar om cancern och den medföljande tröttheten fick respondenterna att känna sig stressade och 
oroliga för sig själv, för den osäkra framtiden och för familjen. (potter, 2004).  Även Magnussons 
et al. (1999) och lindqvist et al. framhåller att oron för framtiden är framträdande. I holleys studie 
(2000) kom det fram att respondenterna upplevde en osäkerhet inför framtiden och att det var can-
cersjukdomen som gav dessa känslor men tröttheten blev en ständig påminnelse om sjukdomen. 
Respondenterna i Krishnasamys studie (2000) beskrev förlusten av hälsan och sitt tidigare liv som 
en stor sorg, tröttheten blev en påminnelse om cancersjukdomen och i och med att den ständigt var 
närvarande blev det omöjligt att ”skaka” av sig känslor av sorg. 

I lindqvist et al. studie beskriver en respondent  sorgen genom citatet: 

 ”..it’s that which is so frightening…it feels ..it feels roughly like…running on a treadmill…and 
there right at the front on the treadmill..there it’s like death then (sad)… and so I run in the other 
direction because then you have like..although, although…for each two  steps… I come one step 
closer…this room…it feels …just like that when it gets like that and that’s  really hard then …
you fight and you fight but… but you don’t get away and well I can’t explain it in a better way…” 
(lindqvist et al., 2004, sid. 241).

Att leva med en allvarlig sjukdom och med den trötthet som inte är kontrollerbar fick en del respon-
denter att leva en dag i taget utan att våga se för långt in i framtiden. Några respondenter använde 
graden av trötthet även som ett mått på hur långt cancersjukdomen hade framskridit (potter, 2004). 

I upplevelse av att leva mellan hälsa och ohälsa kan, menar lindqvist et al. (2006) de kroppsliga 
påminnelserna av sjukdom framkalla förlust av välbefinnande eftersom sjukdomen alltid finns där, 
är allvarlig och insikten i att det kan leda till döden är realistisk. lindqvist et al. (2006) De realis-
tiska farhågorna och hoppet om tillfrisknande upplevs parallellt. hoppet förändras av de kroppsliga 
förluster som uppkommer till ett hopp om att få behålla de kvarvarande kroppskrafterna att till slut 
handla om ett hopp att få avsluta sitt liv med värdighet (lindqvist et al., 2004).

Trots upplevelsen av sorg och stress som en person med avancerad cancer kan känna framkom ett 
begränsat stöd för att respondenterna i studien hade en klinisk depression. Även de respondenter 
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som i tester påvisade sig ha en depression, beskrev sig inte deprimerade. De känslorna de uttryckte 
var en normal reaktion på den situation som de befann sig i (Krishnasamy, 2000). Även respondent-
erna i potters studie (2004) visade tecken på en depression men kände sig inte deprimerade.  

Sammanfattning: Cancerrelaterad tröttheten och själva cancersjukdomen är nära sammanlänkade 
med varandra där tröttheten är en ständig påminnelse om sjukdomen och om en oviss framtid. Att 
ständigt bli påmind om sjukdomen kan framkalla förlust av välbefinnande och hopp. Känslor av 
hopplöshet och sorg hade sin förklaring i den situation som respondenterna befann sig i inte i en 
klinisk depression.   

9.4 ETT FöRÄNDRAT SAMSpEl I SOCIAlA RElATIONER

 holley (2000) menar att begränsningarna i det dagliga livet resulterade ofta i en total ändring i 
livsstilen. Familjen, arbetet, socialt liv och vänskapsförhållanden påverkades. Det blev viktigt för 
respondenterna att försöka behålla en normal livssituation för sig själv och för familjen så gott man 
kunde. Känslan av att tvingas lägga sitt liv åt sidan ”på is” i väntan på en förbättring framfördes 
även (holley, 2000).  

 potter (2004) konstaterar att om inte respondenterna klarade av de dagliga bestyren innebar det 
en förlust av det normala i livet. lindqvist et al. (2006) fann att vardagliga göromål som respon-
denterna var vana vid att sköta fick överlämnas till andra, detta upplevdes som en påminnelse om 
den egna sjukligheten. Det fanns även farhågor om att tröttheten skulle öka och med den sannolikt 
även ett ökat beroende. Det ökade beroendet av andra kunde ge känslor av att då bli en börda för de 
närstående (lindqvist et al., 2004) 

 I flera av studierna konstaterades att respondenterna fick minska ned på aktiviteter och socialt um-
gänge (Ekfors och petersson, 2004; Krishnasamy, 2000; lindqvist et al., 2004).  Detta på grund av 
att det blev svårt att planera det dagliga livet då kroppskrafterna förändrades från dag till dag och 
orken då inte räckte till att delta i aktiviteter som tidigare gett glädje. (lindqvist et al., 2004).  

En respondents beskrivning av detta med citatet:

 “you know that’s what makes me regret, watching myself giving up, feeling too exhausted to enjoy 
the people who have given me such pleasure” (Krishnasamy, 2000, sid. 408). 

Respondenterna i lindqvist et al. studie (2004) beskriver behovet att få ventilera dels sin frustration 
över sin oförmåga att klara de mest elementära uppgifterna i hemmet och behovet av att få diskutera 
sin situation för att själv kunna förstå innebar en stor press på familjen. Det gav respondenterna en 
känsla av att vara en börda för familjen . Upplevelse av skuldkänslor inför familjen nämns även av 
respondenterna eftersom de inte orkade umgås med dem eller att delta i sociala aktiviteter utanför 
hemmet med familjen (lindqvist et al., 2004) Att inte ha tillräckligt med energi och bära på en oro 
för om krafterna plötsligt ska avta begränsade möjligheten att delta i sociala livet och framförallt i 
aktiviteter utanför hemmet, det medförde en förlust av tidigare sociala kontakter men även att det 
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blev svårt att skapa nya (Magnusson et al., 1999)  

En respondent ur Krishnasamys studie (2004) beskrev förlusten på detta sätt: 

“I don’t think others can feel that sense of loss, just slowly giving up all the things you enjoy, I 
don’t think they can begin to understand that” (Krishnasamy, 2000, sid. 412).

Respondenterna Krishnasamys studie (2000) upplevde att personer i omgivningen hade liten 
förståelse för deras minskade kroppskrafter och möjligheter att förbli aktiva. 

Sammanfattning: Ett förändrat samspel i sociala relationer innebar en total livsstilsförändring för 
en del respondenter. Vardagliga göromål fick överlämnas till andra, det skapade ett beroende som 
befarades öka med ökad trötthet. Beroendet fick respondenterna att känna sig som en börda för 
omgivningen. Respondenterna fick skuldkänslor när de inte orkade umgås med familjen eller i ge-
mensamma sociala aktiviteter. Oron för att kroppskrafterna plötsligt skulle försvinna fick respon-
denterna att minska på aktiviteter utanför hemmet, det innebar en förlust av sociala kontakter. Re-
spondenterna upplevde även att omgivningen hade liten förståelse för deras livssituation.

9.5 ATT lÄRA SIg ATT BEMÄSTRA SIN TRöTThET

 I flera av studierna  fann forskarna att vissa respondenter försökte  bemästra sin trötthet med sam-
ma metoder som då de var friska men de fann att det oftast inte hade någon effekt (Barsevick et 
al., 2001; Ekfors och petersson, 2004; Magnusson et al.1999). Ett sätt att bemästra tröttheten var 
att hålla sig aktiv. lindqvist et al (2004) konstaterade att det oftast var en omöjlighet eftersom res-
pondenternas  krafter inte räckte till. Försöken att träna och hålla sig aktiv ledde bara till ett miss-
lyckande som fick respondenterna att känna skuld för att de inte försökte tillräckligt väl (lindqvist 
et al.,2004). 

28 % av respondenterna i Barsevick et al. studie (2001) uppgav att de lade sig att sova för att min-
ska på tröttheten trots att detta inte alltid var så effektivt. Av respondenterna gjorde 25 % något 
annorlunda för att avleda känslan. (Barsevick et al., 2001) Strategin nämns även i andra studier. 
Att ha fokus på någon annan eller annat fick respondenterna att känna sig mindre trötta (Wu & Mc 
Sweeney, 2007).  hemmiljö och samvaro med familjen hade en energibevarande känsla jämfört 
med sjukhusmiljön och patientrollen. (Ekfors & petersson, 2004) 

Bara några få beskriver energibesparande åtgärder. Detta kunde innebära t.ex. att inta måltider i sän-
gen. (Barsevick et al., 2001) En del respondenter ansåg att de strategier de tillämpade för att kon-
trollera sin trötthet handlade om att planera det dagliga livet, att dra ner på takten, att prioritera sig 
själv och det som var viktigt i livet (Krishnasamy, 2000).

Respondenterna fann att de behövde lära sig nya bemästringsstrategier för att minska känsla av tröt-
thet (Magnusson et al., 1999; Wu & McSweeney, 2007). 
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Forskarna såg att det ofta handlade om att lära sig förstå kroppens signaler och på det sättet återfå 
kontroll över den. Respondenterna utvecklade egna strategier genom att pröva sig fram till en strate-
gi som passade dem (Wu & McSweeney, 2007; Magnusson et al., 1999). 

 Att diskutera och hämta råd från andra i omgivningen upplevdes också som en viktig hjälp, detta 
för att öka sin egen förståelse (Ekfors och petersson, 2004; Krishnasamy, 2000; potter, 2004). Men 
respondenterna upplevde inte alltid att närstående var till hjälp eftersom de inte förstod omfattnin-
gen av tröttheten (potter, 2004). Magnusson et al. (1999) kom fram till att det inte var helt lätt att 
finna bemästringsstrategier eftersom den onormala tröttheten orsakade mycket frustration. De me-
nar även att det sannolikt var de som var de som var mest aktiva som var de som var minst trötta 
(Magnusson et al., 1999). Wu & McSweeney (2007) som utgår från ett livsvärldsperspektiv menar 
att kroppens återförening med självet till en helhet går via de svårigheter som genomlevts. Men att 
för dem som lever med en obotlig cancersjukdom är en fullkomlig återförening ofta inte möjlig på 
grund av de begränsningar som cancersjukdomen och med den tröttheten ger. Men att den antar en 
ny form via de strategier som patienterna införlivar i sitt liv och på det sättet återfår de en känsla av 
kontroll och harmoni med sin förändrade kropp (Wu och McSweeney, 2007) 

Sammanfattning: Att lära sig att bemästra sin trötthet innebar för några respondenter en planering av 
det dagliga livet och prioritering av det som ansågs viktigt, detta för att spara på sin energi. Men för 
andra gällde det att finna personligt anpassade strategier för att återfå kontrollen. Genom att lära sig 
att förstå kroppens signaler och i samtal med andra om tröttheten ökades den egna förståelsen för 
den förändrade kroppen. Därmed återskapades kontrollen och en harmoni i en förändrad kropp. 

9.6 FöRSlAg på OMVåRDNADSåTgÄRDER

 Krishnasamys case- study (2000) pekar på att fatigue vid avancerad cancer inte får någon större 
uppmärksamhet av vårdpersonal. Få beskrivningar om fatigue eller om förebyggande åtgärder fanns 
i respondenternas journaler. Respondenterna förväntade sig heller inget stöd eller hjälp av vården 
med sin trötthet (Krishnasamy, 2000)

“he (a doctor) has no idea,..he doesn’t listen to what it’s like, to feel like this all the time, you see, 
they don’t take it seriously, this is taking it seriously, talking about it…and listening, really listen-
ing, to me tell you this is awful” Krishnasamy, 2000, sid. 409). 

Trots att respondenterna inte förväntade sig något stöd av sjukvården så framförde de önskemål 
av det. Konkreta förslag framfördes av respondenterna som möjlighet till samtal, en stödlinje med 
personal kunniga i fatigue eller en stödgrupp bestående av personer som genomgått fatigue.  Krish-
nasamy (2000) menar att patienterna behöver få bekräftelse, professionell information och stöd för 
sig själva, familjen och vännerna för att de ska kunna bemästra sin fatigue. Skrivna berättelser om 
andra patienters erfarenheter av fatigue och bemästring av den kan ge känslan av att inte vara ensam 
i situationen (Krishnasamy, 2000). holley (2000) fann att patienter behöver stöd av vårdperson-
alen för att kunna återskapa och finna en ny innebörd i sitt liv och för att kunna återfå känslan av 
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kontroll och självrespekt. hon menar att kognitiv träning är en väg att uppnå detta (holley, 2000).  
Wu & McSweeney (2007) anser att för att kunna hjälpa patienten att återfå kontrollen måste man 
först förstå den värld denne lever i och vad fatigue innebär för den enskilde (Wu och Mc Sweeney, 
2007). lindqvist et al. (2004) konstaterar att vårdpersonalen bör vara mycket ödmjuk i samtal med 
patienterna om fatigue så att man inte tvingar eller forcerar patienten in i en verklighet av en in-
nebörd som denne inte är redo för. Fatigue kan betyda att döden närmar sig (lindqvist et al. 2004). 
Det finns ett behov av innovativa interventioner för att stödja patienters bemästring av fatigue kon-
staterar potter (2004). patienterna behöver tid att diskutera och prata ut om sin trötthet i samman-
hanget av att leva med en obotlig cancer och den inverkan som den har på deras liv, det är kanske 
nyckeln till var interventionen bör börja (potter, 2004).

Sammanfattning: Forskarna konstaterar att patienterna behöver stöd av sjukvården för att kunna 
bemästra tröttheten. Stöd i form av information av cancerrelaterad trötthet, samtal och diskussion i 
enlighet med patientens behov och önskemål om innebörden av trötthet i samband med cancersjuk-
dom för den enskilda patienten. Stöd och informationen bör även ges till närstående och vänner. 

DISKUSSION10. 

10.1 METODDISKUSSION 

Att undersöka upplevelse av fatigue hos cancer patienter i palliativt skede av sjudom kan man an-
tingen göra en egen undersökning med en intervjustudie eller att undersöka vad andra har kommit 
fram till i sin forskning. Valet blev en litteraturstudie av två olika skäl dels fanns det inte möjlighet 
att göra en egen studie i ramen av kursen, dels fanns det tillräcklig kunskap som gjorde en egen 
studie överflödig . Eftersom jag ville undersöka vilken kunskap det fanns om patienternas upplev-
else av att leva med cancerrelaterad fatigue så blev det naturligt att välja en litteraturstudie. Detta 
eftersom jag upplever av kunskapen om fatigue hos mig men även hos övriga i teamet är begränsad 
och inte helt aktuell. Sökningen efter ny kunskap om cancerrelaterad fatigue och framförallt dess 
innebörd för palliativa cancerpatienter blev inte helt lätt. I sökande efter artiklar om fatigue fann 
jag att de flesta studier var kvantitativa och därför inte kunde förklara innebörden av att leva med 
fatigue. Fatigue är en subjektiv  upplevelse som innebär att upplevelsen är personlig och därmed är 
den svår att kvantificera. Många artiklar som var kvalitativa handlade om patienter i tidigare skeden 
i cancersjukdomen, framförallt under cancerbehandlingen i botande syfte. jag tror mig förstå att fa-
tigue inte betyder samma sak för människor som är i ett skede i livet där sjukdomen tros vara botbar 
än för dem som lever med en cancersjukdom som i bästa fall är kronisk men ofta är i ett skede där 
personen har ett begränsat tid i livet. Att intervjua personer med avancerad cancer i palliativt skede, 
i forskningssyfte, har upplevts svårt av etiska hänseenden men även att personer i det palliativa ske-
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det ofta anses vara för trötta. jag fann trots detta åtta artiklar som handlar om denna patientgrupp 
och två artiklar om patienter i ett tidigare skede av sjukdomen men  med en allvarlig cancersjuk-
dom. 

Att välja en existentiell fokus på uppsatsen kändes naturligt då fatigue är så förknippat med livet 
och levandet. 

10.2 RESUlTATDISKUSSION

Syfte med uppsatsen var att beskriva innebörden av att leva med cancerrelaterad trötthet och att 
beskriva de åtgärder som kan främja livskvalitet hos patienter med cancersjukdom i palliativt skede. 
Frågeställningarna var1. Vad innebär det att leva med cancerrelaterad trötthet? 2. hur bemästrar pa-
tienterna tröttheten? 3. Vilka omvårdnadsåtgärder finns beskrivna? 

jag fann fyra teman om innebörden av fatigue: att inte veta och att inte kunna förklara sin trötthet; 
att förlora kontrollen över sin kropp; tröttheten, en påminnelse om cancersjukdomen och den kom-
mande döden; och slutligen ett förändrat samspel i sociala relationer.   Dessa teman har människans 
existens som fokus. 

Mycket i resultatdelen fann jag igenkännande i samtalen med patienter. Men det som var oväntat 
är att respondenterna det så klart förknippar tröttheten med en oviss framtid och döden. Många 
patienter känner av tröttheten i perioder under en längre tid och kämpar med att finna egna me-
toder som ska minska den. loge (2003) anser att cancerrelaterad trötthet inte kan betraktas som 
ett symtom som illamående eller smärta utan som en del av själva sjukdomsprocessen. Detta blev 
en tankeställare och gav ett nytt perspektiv i hur tröttheten kan förstås, ur ett existentiellt pers-
pektiv . I diskussionen används därför existentiell filosofi som teoretisk referensram för att få en 
fördjupad förståelse av innebörden av att leva med cancerrelaterad trötthet och om människors be-
mästringsstrategier. 

Kierkegaard, teolog och filosof, anses vara upphovsman till existensfilosofin.  Existentialismen ut-
gör ingen enhetlig skola utan har en mängd olika inriktningar men utmärkande är övertygelsen av 
att existensen i sig aldrig kan bli föremål för objektiv kunskap. Några av existentialismens grund-
begrepp är frihet, ansvar, ångest och medvetna val. Människan är fri genom sin möjlighet att välja, 
vilket ofrånkomligt leder till ångest. Man är inte automatiskt den man är utan att man blir den man 
är och i den processen skapas den personliga identiteten. (Birkler, 2007)

Den cancerrelaterade tröttheten upplevdes av respondenterna i skede då de fått behandling för 
tumörsjukdomen som förklarligt och något de fått information om att det beror på själva tumörbe-
handlingen. Men när tröttheten inte hade något klart samband med någon utanförliggande faktor 
blev den oförklarlig och oroande. patienter som jag mött i mitt arbete berättar att tröttheten ofta har 
varit det första tecknet på cancersjukdomen och att då tröttheten återigen gör sig påmind trots att 
behandlingen är avslutad skapar den en oro och undran om sjukdomen har förvärrats. Dahlberg et 
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al. (1997)  menar att när människan inte längre känner igen sig i sin egen kropp blir denne sårbar 
och det ger en känsla av att leva under existentiellt hot. Med andra ord när kroppsliga besvär påmin-
ner om dödligheten skapar den ångest. Tillich (2000) konstaterar att leva under hotet att livet ska 
upphöra är en naturlig upplevelse som människan bär med sig under en stor del av livet. 

 Svårigheten att finna ord för tröttheten och behovet av att förstå kan förklaras med människans be-
hov av att skapa mening i livet. Tillich (2000) förklarar det med att när det inte går att skapa mening 
i livet och när existensen är hotad av t.ex. sjukdom hamnar personen i ett ”icke-varande” .  han ans-
er att detta ”icke-varande” kan upplevas när människan känner sig vilse i sin sociala eller personliga 
existens t.ex. under en kroppslig sjukdom (Tillich, 2000). 

Förlust av kroppskontrollen handlade mest om fysiska förluster men också om en förlust av in-
tellektuella förmågor och en förlust av intresse för sig själv och omgivningen . Detta upplevdes 
av en del respondenter som ett kroppsligt svek eller som att något tagit över kroppen. Förlust av 
kroppskontroll innebär enligt Wu och McSweeney (2007) att kontakten mellan kroppen och självet 
avbryts då kroppen inte längre beter sig som den borde. Enligt jacobsen (2006) blir inte bara krop-
pen hotad av sjukdom utan även själva personen. En störning i den levda kroppen förändrar rela-
tionen mellan självet och kroppen men även mellan självet och världen.(jacobsen, 2006).

Birkler (2007) konstaterar att det inte bara är patienten som distanserar sig från kroppen utan även 
sjukvården är skyldig till det genom en objektivisering av kroppen. han menar att sjuksköter-
skans har en uppgift i att överskrida den dualistiska synen på kropp och själ genom att ge patienten 
möjlighet att berätta om sina kroppsförnimmelser och därigenom skapa ett utrymme för att utveckla 
en ny personlig identitet i vilken patienten återigen är i sin kropp (Birkler, 2007). 

Förlusten av hälsan och det tidigare livet upplevdes som en stor sorg. Tröttheten blev en påminnelse 
om cancersjukdomen och i och med att den ständigt var närvarande blev det omöjligt att ”skaka” av 
sig känslor av sorg (Krishnasamy, 2000). öhlén (2000) förklarar att människan som subjekt erfar 
världen via sin kropp och att kroppen ger en bekräftelse på människans varande och kunnande. Vid 
sjukdom och kroppsligt hot blir även subjektet hotat. Det som tidigare var självklart att klara av kan 
plötsligt bli omöjligt och det kan ge en känsla av att inte längre ha sitt kunnande. (öhlén, 2000) 

 De känslor av sorg som respondenterna kände var inte orsakad av en klinisk depression, responden-
terna menade att det en naturlig reaktion på situationen de var i (Krishnasamy, 2000). Att bli påmind 
om sin dödlighet skapar en existentiell ångest, Falk (1996) konstaterar att denna ångest inte är en 
sjukdom och därmed finns det inte heller någon bot eller att den kan tröstas bort. 

Respondenterna i potters studie (2004) upplevde att om de inte klarade av de dagliga bestyren in-
nebar det en förlust av det normala i livet.  Att de vardagliga i livet är betydelsefullt för människan 
konstateras av jakobsen (2006) som menar att när människan inte längre kan vara delaktig i sin om-
värld förlorar denne till en del även sitt intresse för själva livet. Att vara en deltagare i världen är att 
existera. Respondenterna i holleys studie (2000) ansåg att det var viktigt att försöka behålla livet så 
normalt som möjligt både för sig själv och för familjen och om det inte var möjligt så fick de lägga 
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livet ”på is”. Strang (2007) anser att det är vardagen som ger grundtrygghet. Vardagen är ett skydd 
mot yttre hot, för i vardagens vardaglighet händer inget farligt. Strang 2007)

Respondenterna i Holleys (2000) studie ansåg att det inte var bara de själva som fick sitt liv be-
gränsad utan familjen och det sociala livet utanför hemmet och vänskapsförhållanden blev begrän-
sad. Människan är beroende av relationer till omvärlden menar jakobsen (2006), att existera är att 
möta världen, att vara i livsströmmen med andra. Världen blir synlig och närvarande genom rela-
tioner med andra. Om människan berövas engagemanget i världen innebär det att denne berövas 
möjligheten att vara psykiskt levande. jakobsen (2006) 

jag fann två kategorier som dels beskriver respondenternas egna strategier för att bemästra fatigue 
dels forskarnas förslag på omvårdnadsåtgärder 

När livet inte gick att leva på samma sätt som tidigare behövde respondenterna hitta nya sätt för att 
behålla balansen i livet, i en förändring i livsstilen. gadamer (2003) menar att människans liv alltid 
kretsar kring en jämviktsförlust och ett sökande efter nytt jämviktsläge både kroppsligen och i själ-
va livet, att detta är livsvillkoret människan lever efter, en naturlig pendling såsom i vakenhet och 
sömn och om balansen rubbas i livet men även i kroppen kan det upplevas som ett hot mot själva 
livet (gadamer, 2003).  

En av strategierna var att vara lyhörd för kroppens behov och ork. genom att lära sig att förstå 
kroppens signaler och i samtal med andra om tröttheten ökades den egna förståelsen för den förän-
drade kroppen. Därmed återskapades kontrollen och en harmoni i en förändrad kropp. Den cancer-
relaterade tröttheten är ett lidande i bemärkelse av livslidande. Frankl (1986) menar att lidandet 
upphör att vara ett lidande i samma stund som det får en mening. han anser att den hållning vi intar 
till lidandet har betydelse. Att få en distans till sitt lidande t.ex. genom goda samtal med andra, ans-
er öhlén (2000), kan perspektivet förskjutas och lidandet kan blekna och människan kan känna sig 
upplyft från det svåra.  patienterna behöver stöd i form av samtal med kunnig sjukvårdspersonal och 
information om den cancerrelaterade tröttheten kom forskarna fram till. Om den cancerrelaterade 
tröttheten betraktas som ett lidande med existentiell grund bör samtalen utgå från det perspektivet 
där patientens egna tankar kring tröttheten vara utgångspunkten och riktningen för samtalen. Re-
spondenterna i studierna upplevde tröttheten som att kroppen blev skild från självet och att kroppen 
var helt utan kontroll.

 Birkler (2007) menar att patienten behöver stöd i att åter bli i sin kropp och finna meningen i den 
förändrade kroppen. De existentiella samtalen lämnas ofta över till andra professioner än sjuk-
sköterskans men enligt min mening är det sjuksköterskan som är närmast patienten och därigenom 
kan denne föra samtalen när patienten är redo för det.  En del respondenter upplevde att närstående 
inte förstod vad det innebar att leva med tröttheten eller att vanliga åtgärder inte minskade på tröt-
theten. Information till närstående skulle öka närståendes förståelse och därmed minska patientens 
lidande.  Även gadamer (2003) menar att sjuksköterskans område, omvårdnad, inte bara kan hand-
lar om kroppslig omvårdnad utan att själens omvårdnad är lika viktig framförallt då människor lever 
längre med kroniska sjukdomar och behöver lära sig att leva med den (gadamer, 2003).
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SlUTSATS 11. 

Syfte med uppsatsen var att beskriva innebörden av att leva med cancerrelaterad trötthet och att 
beskriva de åtgärder som kan främja livskvalitet hos patienter med cancersjukdom i palliativt skede.

 Frågeställningarna var1. Vad innebär det att leva med cancerrelaterad trötthet? 2. hur bemästrar pa-
tienterna tröttheten? 3. Vilka omvårdnadsåtgärder finns beskrivna? Vad denna uppsats ville ha svar 
på var innebörden av att leva med cancerrelaterad trötthet för de cancerpatienter och hur de själva 
bemästrade sin trötthet. De frågor som ställdes till materialet var hur upplever människor med can-
cersjukdom i palliativt skede av sjukdom sin trötthet och vilka bemästringsstrategier de använde för 
den? Uppsatsens syfte var även att få svar på vilka omvårdnadsåtgärder skulle hjälpa patienterna.  
För att fördjupa förståelsen för dessa människors upplevelse användes existentiell filosofi som refer-
ensram. 

När cancerrelaterad trötthet inte har sin orsak i faktorer som behandling mot tumörsjukdom eller 
lågt blodvärde, blev tröttheten oförklarlig för den sjuke. Den information som gavs av sjukvården 
om tröttheten i samband med tumörbehandling gav inte respondenterna någon beredskap inför can-
cerrelaterad trötthet.  Tröttheten var således acceptabel så länge tumörbehandlingen pågick men när 
den kvarstod efter avslutad eller längre uppehåll i behandlingen blev den oförklarlig. Den cancer-
relaterade tröttheten går inte att jämföra eller förklaras i termer av ”vanlig” trötthet och var svår att 
beskriva och därmed förstå av andra. 

Förlusten av kontroll över den egna kroppen innebar en frustration och kroppen upplevdes som 
främmande och svekfull. jacobsen (2006) menar att störningar i den levda kroppen förändrar rela-
tionen mellan självet och kroppen och självet och världen. Det är inte bara kroppen som blir hotad 
vid sjukdom utan även själva personen.(jacobsen, 2006).
 Känslan av minskad självrespekt och utanförskap var vanlig eftersom orken inte räckte till varda-
gens krav. Vardagliga göromål fick överlämnas till andra, det skapade ett beroende och ett förän-
drat samspel i familjerelationen samt känslor av att vara en börda för omgivningen. öhlén (2000) 
förklarar att kroppen ger en bekräftelse på människans varande och kunnande. Vid sjukdom och 
kroppsligt hot blir även subjektet hotat. Det som tidigare var självklart att klara av kan plötsligt bli 
omöjligt och det kan ge en känsla av att inte längre ha sitt kunnande. (öhlén, 2000) När orken inte 
räckte till för aktiviteter utanför hemmet innebar det förlust av sociala kontakter. jakobsen (2006) 
menar att människan är beroende av relationer till sin omvärld och att få vara i livsströmmen med 
andra eftersom världen synliggörs genom relationer med andra.  

 Cancerrelaterad tröttheten och själva cancersjukdomen är nära sammanlänkade med varandra. Tröt-
theten är en ständig påminnelse om sjukdomen och om en oviss framtid. Att ständigt bli påmind om 
sjukdomen kan framkalla förlust av välbefinnande och hopp. Känslor av hopplöshet och sorg hade 
sin förklaring i den situation som respondenterna befann sig i inte i en klinisk depression. Dahlberg 
et al. (1997)  menar att när kroppsliga besvär påminner om dödligheten skapar det ångest. Tillich 
(2000) konstaterar att denna ångest är en naturlig upplevelse som människan bär med sig under en 
stor del av livet.  Även Falk (1996) konstaterar att denna ångest inte är en sjukdom, därmed finns 
det inte heller någon bot eller att den kan tröstas bort.

En bemästringsstrategi som användes var planering av det dagliga livet med prioriteringar av det 
viktiga i livet, detta för att spara energi. En annan bemästringsstrategi var att lära sig förstå krop-
pens signaler och öka kunskapen om tröttheten via samtal med andra. Därmed återskapades kontrol-
len och harmoni i en förändrad kropp. Frankl (1986) menar att om lidandet får en mening så upphör 
den att vara ett lidande. goda samtal med andra anser öhlén (2000)kan få lidandet att blekna och 
människan kan känna sig upplyft från det svåra.   
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 Forskarna konstaterar att patienterna behöver stöd av sjukvården för att kunna bemästra tröttheten. 
Stöd i form av information av cancerrelaterad trötthet, samtal och diskussion i enlighet med patien-
tens behov och önskemål om innebörden av trötthet i samband med cancersjukdom för den enskilda 
patienten. Stöd och informationen bör även ges till närstående och vänner. Birkler (2007) anser att 
patienten behöver stöd i att åter bli i sin kropp och finna meningen i den förändrade kroppen. Ga-
damer (2003) menar att sjuksköterskans område, omvårdnad, inte bara kan handlar om kroppslig 
omvårdnad utan att själens omvårdnad är lika viktig framförallt då människor lever längre med kro-
niska sjukdomar och behöver lära sig att leva med den (gadamer, 2003).  
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pplevelse (t.ex. förluster, behov). 

2. K
onsekvens (sociala begränsningar, störd självkänsla, påverkad 

livskvalitet) 3. h
anterandet. 

R
espondenterna beskrev fatigue från m

er än en dim
ension; istället för 

att uttrycka sin upplevelse av fatigue kunde respondenterna uttrycka 
konsekvenserna av fatigue eller hanterandet. Fynden från studien stöd-
jer teorin om

 att fatigue är ett m
ultidim

ensionellt sym
tom

.  

O
strukturerade, inspelade intervjuer. Intervjuerna analyserades m

ed 
grundad teori

15 cancerpatienter under pågående cytostatika-behandling på öppen-
vårdsm

ottagning och som
 uppgav sig ha fatigue. Ett strategiskt urval 

användes för att få respondenter i olika åldrar och m
ed olika m

edicin-
ska diagnoser

A
tt undersöka upplevelsen av fatigue hos cancerpatienter och att 

beskriva kategorier och dim
ensioner av fatigue

M
agnusson, K

arin; M
öller, A

; Ekm
an, T&

 W
allgren, A

 1999 Sverige

patienternas upplevelse ham
nade under fyra 

kategorier, fatigue, fysisk utm
attning, sjukdom

s- 
och behandlingsrelaterade problem

 och hinder i 
hanterandet. Fatigue var det största upplevelsen 
som

 uttrycktes i term
er av låga energinivåer som

 
ibland ledde till social isolering. 

Innehållsanalys

15 patienter intervjuades under andra veckan av 
radioterapibehandling.

A
tt beskriva upplevelser under radioterapi hos 

patienter m
ed lungcancer

Ekfors, h
elene; petersson, K

erstin  

2004  Sverige
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R
esultat

M
etod

U
rval

Syfte

Författare, årtal och 
land

D
eltagarna beskrev fatigue som

 oväntad och att det är m
er än bara 

vara trött. D
eras oförm

åga att förutse om
fattningen av cancer-

relaterad fatigue och brist på kunskap om
 strategier för att käm

pa 
m

ed fatigue oroade en del deltagare. Varierande individuella strat-
egier som

 var grundade på egna upplevelser utvecklades för att 
återvinna en känsla av kontroll.  

Inspelade sem
istrukturerade intervjuer, sex resp. skrev även en da-

glig fatigue-dagbok i två veckor. Intervjuguide användes, m
ed 17 

frågor. D
ata analyserades m

ed en reduktionistisk m
etod i sökandet 

efter det allm
ängiltiga i innebörder, situationer och förkroppsli-

gade upplevelser

Tio kvinnor m
ed bröstcancer under pågående cytostatikabehan-

dling i åldrarna m
ellan 30-73 år

A
tt belysa innebörden av cancerrelaterad fatigue ur individens 

perspektiv.

W
u h

orng-Shiuann  &
 M

cSw
eeney M

aryellen, 2007, U
SA


