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Sammanfattning 

Bakgrund: Varje år drabbas 55 000 personer i Sverige av cancer och behandlas oftast 

med kombinerade behandlingar. Den vanligaste biverkningen och det mest påfrestande 

symtomet vid cancer är fatigue. Fatigue betyder extrem trötthet/utmattninig och är en 

subjektiv upplevelse. Fatigue är inte en trötthet som går över efter sömn och vila. 

 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur det är att leva med fatigue vid 

cancer och cancerbehandling. 

 

Metod: En systematisk litteraturstudie som bygger på 15 vetenskapliga artiklar. 

Artiklarna är både kvalitativa och kvantitativa och har kvalitetsgranskats utifrån Fribergs 

kriterier för analys av vetenskapliga studier. Litteraturstudien utgår från det teoretiska 

begreppet livskvalitet. 

 

Resultat: Resultatet utmynnade i tre teman; Aspekter som påverkar graden av fatigue, 

Fatigues negativa påverkan på livskvalitet samt Sätt att hantera fatigue. I det första temat 

framkom det att fatigue är föränderligt beroende på vilken cancerdiagnos samt 

cancerbehandling personer genomgår. Det framkom hur fatigue är ett multidimensionellt 

begrepp där flera andra symtom är relaterade till fatigue. Andra temat innefattar hur 

avsaknad av energi och social isolation påverkar personers livskvalitet negativt. Det tredje 

temat innefattar hur personer hittar individuella strategier för att hantera sin fatigue och 

att fysisk aktivitet är den strategi som visats sig ha mest positiv inverkan på att minska 

graden av fatigue. 

 

Diskussion: I resultatdiskussionen diskuteras begreppet livskvalitet som är den teoretiska 

utgångspunkten i examensarbetet. Livskvalitet berör både sjukdomsspecifika aspekter 

samt biverkningar av behandlingen som bidrar till ohälsa. Detta är tillämpbart eftersom 

fatigue upplevs som psykiskt, fysisk och socialt påfrestande. Livskvalitet är något 

föränderligt och förändras då personer får en svår sjukdomsdiagnos. Även 

sjuksköterskans arbete är viktigt i mötet med personer med fatigue då sjuksköterkan kan 

komma med förslag på strategier som kan göra fatigue mindre påfrestande.  

 

Nyckelord: Fatigue, cancer, cancerbehandling, livskvalitet  

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Each year, 55 000people in Sweden affected by cancer and is usually treated with 

combined treatments. The most common side effect and the most distressing symptom of cancer 

is fatigue. Fatigue means extreme tiredness/exhaustion and it‟s a subjective experience. Fatigue is 

not tiredness that goes over after sleep or rest. 

 

Aim: The aim of this study is to describe what it's like to live with fatigue in cancer and cancer 

treatment. 

 

Methods: A systematic literature review based on 15 scientific articles. The articles are both 

qualitative and quantitative and quality reviewed for Friberg's criteria for analyzing scientific 

studies. The literature review is based on the theoretical concept of quality of life. 

 

Results: The analysis resulted in three themes: Aspects that affect the level of fatigue, Fatigues 

negative impact on quality of life and method for managing fatigue. In the first place it was found 

that fatigue is constantly changing depending on the diagnosis of cancer and cancer treatment 

that people receiving. It also reached the conclusion how fatigue is a multidimensional concept 

where several other symptoms are related to fatigue. The Second theme includes the lack of 

energy and social isolation affects people's quality of life negatively. The third theme involves 

how people find individual strategies to deal with their fatigue and physical activity is the 

strategy that proved to have the most positive impact on reducing the severity of fatigue. 

 

Discussions: The results discussed the concept of quality of life, the theoretical concept in the 

literature review. Quality of life concerns both disease-specific aspects and treatment side effects 

that contribute to ill health. This is applicable because fatigue is experienced as mental, physical 

and social discomfort. Quality of life is something changing and change as people get a severe 

disease diagnosis. Even the nurse's work is important when meeting people with fatigue when 

nurses can make suggestions on strategies that can make fatigue less strenuous. 

 

Keywords: Fatigue, Cancer, Cancer treatment, Quality of life  
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1 Inledning 

Ämnet som valts att belysa är hur det är att leva med fatigue vid cancer och cancerbehandling 

då det påverkar hela personens psykiska och fysiska liv och vardag. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning mötte vi dagligen personer som upplever fatigue. Personerna 

uttryckte en känsla av utmattning och att inte ha orken att komma upp ur sängen samt inte 

klara av det personerna ville gör i vardagen. Därför tycker vi det är intressant att beskriva hur 

det är att leva med fatigue.  

 Då vi undersökte befintlig forskning kring ämnet upptäcktes det att cancerfonden nyligen 

har startat ett nytt projekt angående hur fatigue påverkar livskvaliten och hur personer kan 

lindra symtomen på egen hand. Detta var något som gjorde ämnet ännu mera intressant och 

värdefullt för oss att se närmre på. 

 

2 Bakgrund 

 

2.1. Cancer 

Cancer ökar ständigt globalt och varje år får ungefär 55 000 personer i Sverige och 150 000 

personer i Norden diagnosen cancer och behöver genomgå behandling. De vanligaste 

formerna är prostatacancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, hudcancer och 

lungcancer.Två tredjedelar av personerna som drabbas av cancer är över 65 år. Det är 30 

procents risk att någon gång i livet drabbas av cancer (Cancerfonden, 2012a; Cancerfonden 

2012b; Ericsson & Ericsson, 2012, s.711). 

Cancer betyder egentligen kräfta och kommer från gamla grekiskan och är ett 

samlingsnamn för ungefär 200 olika cancersjukdomar. En normal celldelning är konstant och 

kontrollerad av speciella gener inne i cellen. Cancer uppstår när det sker onormala 

celldelningar som kännetecknas av att det har en oförmåga av att dö samt en förmåga att 

stimulera sin egen tillväxt och dela sig i oändlighet. Då cancercellerna stimulerar sin egen 

tillväxt bildas fler och fler cancerceller som i sin tur bildar en klump vilket då kallas för en 

tumör. Det finns godartade, benigna tumörer och elakartade, maligna tumörer. De maligna 

tumörerna kan tränga in i flera vävnader och sprida sig till flera organ tillskillnad från benigna 

som oftast växer sig stora i en vävnad i ett organ (Cancerfonden, 2012a; Ericsson & Ericsson, 

2012, s.711). 
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2.2 Cancerbehandling 

Både solid och spridd cancer behandlas oftast med multidisciplinära behandlingar vilket 

innefattar kirurgi, cytostatika, strålning och endokrin behandling för att få ett så optimalt 

resultat som möjligt (Hansson, Henriksson & Peterson, 2008 s. 184-225). 

Kirurgisk behandling vid cancersjukdom är det äldsta och mest beprövade metoden vid 

behandling av solida tumörer. Vid spridd cancer används kirurgi vid biopsier och i palliativt 

syfte. Syftet med kirurgi är att avlägsna hela primärtumören och dess regionala lymfkörtlar. 

Detta för att undvika att inte frisk vävnad skadas samt minska risken för spridning till andra 

vävnader (Sjödal, 2008 s. 154-162).  

Cytostatika har ett smalt terapeutiskt fönster vilket bidrar att det är svårt att dosanpassa 

vilket medför förväntade biverkningar såsomtrötthet, nedsatt energi och smärta (Spichiger, 

Müller, Fröhlich, Denhaerynck, Stoll, Hantikainen & Dodd, 2011; Hansson et al, 2008 s., 

184-225). Cytostatikabehandlingen bygger på att tumören oftast är känsligare mot cytostatika 

än personens normala vävnader som förhållningsvis är resistenta mot cytostatika. Det finns 

flera former av cytostatikabehandling. Neuadjuvant kemoterapi, det vill säga behandling 

innan kirurgi, viket påbörjas redan innan avlägsnandet av primärtumören med syfte att minska 

och underlätta kommande behandlingar. Adjuvant behandling, det vill säga behandling som 

startas efter kirurgi, då personen inte har några kända metastaser. Vid cytostatikabehandling 

ska syftet fastställas om kuren ska ges i palliativt eller kurativt syfte innan den påbörjas. 

Beroende på sjukdomsdiagnos, metastasering och personens tillstånd. Den kurativa 

inriktningen har till syfte och mål att bota personens cancersjukdom. I den palliativa 

inriktningen är syftet antingen att lindra eller förebygga symtom samt att förlänga 

levnadstiden eller en kombination av dessa. Målet med den palliativa behandlingen är inriktat 

på de subjektiva upplevelserna av symtom hos individen. Insättande av den palliativa 

behandlingen kan vara svår att bedöma då den påverkar upplägget av behandlingen vilket är 

avgörande för hur mycket biverkningar som kan accepteras (Hansson et al, 2008 s. 184-225).  

Strålbehandling är en annan metod för att behandla cancer. Strålningen består av joner och 

benämns därmed joniserande strålning. Strålbehandlingens effekt utgår från att skada 

tumörcellernas arvsmassa. Tumörcellernas skadade arvsmassa tar längre tid att reparera sig än 

de friska cellerna vilket bidrar till att tumörcellerna dör och de friska cellerna överlever. 

Strålningen avgränsas så att den friska vävnaden skyddas i den mån det är möjligt. Syftet med 

strålbehandling är antingen kurativt eller palliativt. Strålbehandling kan även ges innan kirurgi 

skall utföras för att minska tumörstorleken. Eftersom strålbehandling skadar även de friska 

cellerna vilket medför förväntade biverkningar. Är syftet med strålbehandlingen palliativt ges 
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det en mindre dos för att undvika påfrestande biverkningar (Zackrisson & Turesson, 2008, s. 

162-183).  

Endokrin behandling även kallad hormonterapi används till cancersjukdomar som har 

hormonreceptorer. Framförallt till bröstcancer, prostatacancer, lymfom med fler cancer 

former där hormoner har en påverkan. Endokrin behandling verkar på så sätt att cancern 

bekämpas genom att påverka olika hormonsystem. Då olika hormonsystem påverkas är 

bieffekter svåra att undgå. Vilka bieffekter som uppstår beror på vilket hormonsystem som 

påverkas. Till exempel vid bröstcancer påverkas östrogenet och kan utmärka sig som symtom 

liknande vid klimakteriet. Denna behandling kan ges i kurativt eller palliativt syfte samt ges 

vanligtvis i kombination med andra cancerbehandlingar. I den palliativa behandlingen är 

syftet att höja livskvaliten (Nordenskjöld, 2008, s. 218-225).  

 

2.3. Fatigue 

Fatigue är ett tillstånd som finns vid många olika sorters sjukdomar och inte bara vid cancer 

och/eller cancerbehandling (Berger, Gerberg & Mayer,2012; Hoffman, Von Eye, Gift, Given, 

Given & Rthert, 2009; Lindqvist, Widmark & Rasmussen, 2004; Nail, 2002; Siefert, 2010). 

Ordet fatigue härstammar från latinets fatigatio som betyder uttröttning eller utmattning vilket 

i sin tur härstammar från ordet fatigare som betyder trött, besvärlig, plåga och pina (Lindskog, 

2008, s. 202). Fatigue betyder extrem trötthet/utmattning som är relaterad till en sjukdom 

och/eller behandling. Fatigue kännetecknas av både fysisk och psykisk trötthet som inte blir 

bättre efter sömn eller vila till skillnad från vanlig trötthet som blir bättre efter sömn och vila. 

Fatigue är en subjektiv och individuell upplevelse, känslomässig och/eller kognitiv trötthet 

(Hoffman et al, 2009; Goldstein, Bennett, Friedlander, Devenport, Hickie & Lloyd, 2006; 

Reidy, 2011; Berger et al, 2012; Spichiger et al 2011). Fatigue kan förvärras av aktiviteter 

som vanligtvis skulle gynna den vanliga tröttheten. Fatigue beskrivs vara oundvikligt, 

uppmärksammas ej, ej behandlingsbart och svårt att definiera vilket har lett till att forskningen 

om upplevelsen av fatigue inte har studerats först på senare år (Reidy, 2011). Lindqvist et al 

(2004) och Siefert (2010) förklarar att fokus bör ligga på att underlätta vardagen och dess 

individuella behov då fatigue i sig själv inte går att behandla (Berger et al, 2012). Personer 

med cancerrelaterad fatigue bör därför identifiera de symtom som påverkar det dagliga livet. 

De symtom som specifikt yttrar sig för individen kan då åtgärdas för att underlätta 

upplevelsen av fatigue (Reidy, 2011; Berger et al 2012). Nästintill alla personer med cancer 

upplever fatigue vid cancer och cancerbehandling (Berger et al, 2012; Stone, Richardson, 

Ream, Smith, Kerr & Kearney, 2000). 
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En definition av cancerrelaterad fatigue innehåller fyra kriterier att uppfylla till skillnad 

från icke cancer relaterad fatigue. Det första är en period av två veckor eller längre under den 

föregående månaden vilket cancer relaterad fatigue skall vara utmärkande eller minskad 

energi ska upplevas varje dag eller nästan alla dag tillsammans med andra cancer relaterade 

symtom. Den andra är att cancer relaterade fatigue har resulterat i betydande ångest eller 

nedsatt funktion. Det tredje är att de medicinska belägg som finns för att upplevelsen av 

fatigue är en följd av cancer eller cancerbehandling. Den sista är att fatigue inte skall vara en 

följd av ett samtidigt psykiatriskt tillstånd, som vid exempel depression (Berger et al, 2012; 

Nail, 2002; Cella, Peterman, Passik, Jacobsen & Breitbart, 1998).  

Kroniskt fatigue är ett trötthetssyndrom som personer kan drabbas av om de lider utav 

fatigue i över sex månader. Då påverkas hela personens liv och vardag samt att personen även 

är drabbad av minst fyra fysiska symtom såsom exempelvis smärta eller minnesstörningar. 

(Reuter & Harter, 2004). 

 

2.4 Sjuksköterskans profession  

Sjuksköterskeprofessionen har ansvaret för att de som söker hälso- och sjukvård ska få god 

omvårdnad baserat på vårdvetenskaplig grund. Sjuksköterskan har till uppgift att se till 

personens hela hälsosituation (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 300, 305). I 

kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor beskrivs hur sjuksköterskan bör 

identifiera samt förebygga hälsorisker, vilket utgår från en värdegrund där en helthetsyn kring 

personen används. Sjuksköterskan ska visa omsorg och respekt för personens autonomi, 

integritet och värdighet (Socialstyrelsen, 2005). 

I International Council of Nurses (ICN, 2005, s. 3) beskrivs sjuksköterskans fyra 

ansvarsområden vilka är: att främja hälsa, förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt lindra 

lidande. Sjuksköterskan skall vårda individen, familjen samt allmänheten. Sjuksköterskan 

skall även kunna samarbeta med närliggande yrkesgrupper, såsom sjukgymnaster, läkare med 

flera. Omvårdnaden skall därmed inte begränsas av hudfärg, funktionsnedsättnnigar, ålder, 

etnisk tillhörighet, sexuell lägging, social status, trosuppfattning, kön, politisk åsikt eller 

kultur.   

 

3 Problemformulering 

Fatigue är en vanlig, oundviklig och känd bieffekt vid cancer och/eller cancerbehandling. Det 

kan antas vara ett påfrestande tillstånd som påverkar personers liv på många sätt och upplevs 

olika för olika individer. Därav är det intressant att belysa hur personer som drabbas av 

fatigue upplever sin situation och hur de lever med fatigue i sin vardag. Som sjuksköterska är 
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det av stor vikt att uppmärksamma detta som ett problemområde i mötet med personer samt 

kunna hjälpa personen att hitta individuella strategier för att hantera sin fatigue. Denna studie 

kan medföra att ordet fatigue börjar användas och inte förväxlas med ord som trötthet.  

 

4 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur det är att leva med fatigue vid cancer 

och cancerbehandling. 

 

5 Teoretiska utgångspunkter 

Denna uppsats kommer att utgå från begreppet livskvalitet. 

 

5.1 Livskvalitet:  

Tidigt ansågs det att livskvalitet inom cancervården är viktigt för att kunna utvärdera vården, 

behandlingen samt rehabiliteringen (Langius-Eklöf, 2007). Livskvalitet är något personligt 

och ändras samtidigt som människan får nya erfarenheter, både positiva som negativa. 

Livskvalitet är ett dynamiskt begrepp som ändras med tiden och beroende på olika 

livserfarenheter. Många studier har kommit fram till att personer med allvarliga sjukdomar i 

de flesta fallen upplever lika god livskvalitet som friska eller mindre sjuka människor. 

Orsaken kan vara att personer ändrar sin uppfattning om vad livskvalitet innebär. Livskvalitet 

relateras i många fall till livstillfredställelse och välbefinnande och bör spegla det värde som 

personen själv sätter på sitt liv (Lampic, 2007, s. 75-96). En svår diagnos, begränsingar eller 

biverkningar sänker inte nödvändigtvis graden av livskvalitet utan det är den individuella 

upplevelsen i förhållande till sitt tillstånd som påverkar livskvaliten (Thomé, 2007, s.199-

214).  

Det finns flera olika definitioner av livskvalitet men gemensamt för alla är att det är en 

subjektiv och flerdimensionellt begrepp som innefattar det fysiska, psykiska och det sociala 

aspekterna (Rustoen, 2003 s. 37-44; Gruenigen, Huang, Gil, Frasure, Armstrong & Wenzel, 

2012; Wenzel, Huang, Monk, Rose & Cella, 2005; Wenzel, Huang, Armstrong, Walker & 

Cella, 2007). 

Hälsorelaterad livskvalitet är ett nyare och ett mer specifikt begrepp än det generella och 

bredare begreppet livskvalitet. Hälsorelaterad livskvalitet är även mer inriktad på att passa in i 

hälso- och sjukvårdssammanhang. I hälsorelaterad livskvalitet ingår det att personen skall 

uppleva fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välmående och inte bara frånvaro av hälsa 

eller sjukdom. Den hälsorelaterade livskvaliten är därmed fokuserad på vilka konsekvenser 

sjukdomen och dess behandling får på personens livskvalitet. Hälsorelaterad livskvalitet väger 



 
 6(35) 

 

även in biverkningar av olika behandlingar. Personer med samma tillstånd eller behandling 

kan uppleva olika grader av hälsorelaterad livskvalitet och därmed är livskvalitet ett subjektivt 

fenomen (Lampic, 2007, s. 75-76). 

En definition på hälsorelaterad livskvalitet enligt WHO lyder:  

 

En individs syn på sitt liv utifrån kulturen och de värderingar individen har och lever 

efter och i förhållande till individens mål, förväntningar och normer. Det är ett brett 

koncept, på ett komplext sätt påverkat av individens fysiska och psykiska hälsa, sociala 

umgänge, självständighet, personliga värderingar och dess relation till miljön 

(WHOQOL group, 1995).  

 

Med denna definition menas det att livskvalitet uppdelas i sex delar: den psykiska, fysiska, 

graden av beroende av andra, sociala relationer, miljön samt det existentiella (Rustoen, 2003, 

s. 37-44; Lampic., 2007, s.75-96). 

 

6 Metod 

Författarna till denna uppsats har genomfört en litteraturstudie. En litteraturstudie kartlägger 

det aktuella kunskapsläget inom ett specifikt område. I detta fall inom ett omvårdnadsrelaterat 

område eller ett problemområde relaterat till sjuksköterskans arbete (Friberg, 2012 s. 133-

134). Friberg beskriver en litteraturstudie som en sammanfattning av litteratur som är grundat 

på ett systematiskt urval av texter. En litteraturöversikt kan innehålla både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. 

 

6.1 Urval och Datainsamling 

Data- och litteraturdatabaserna som använts för att söka artiklar i är: Cinahl, Academic Search 

Premier, ERIC samt Pubmed. Sökord som användes i olika kombinationer från början var: 

Fatigue, Cancer, Experience, Experiences, Life experience, Cancertreatment, Cancer related 

fatigue. Genom att läsa de artiklar som valdes utifrån dessa sökord hittades fler sökord som 

användes, vilka var: Self-Efficacy, Lived Experience, Chemotherapy, Experienced samt 

fatigued. För att hitta ännu flera artiklar som skulle passa in i denna uppsats syfte lades ännu 

ett sökord till vilket var qualitative study. Eftersom det var huvuddelen kvantitativa artiklar 

som framkom i sökningarna och författarna till denna uppsats vill ha majoriteten kvalitativa 

artiklar eftersom det är upplevelser som skall belysas. Se bilaga ett för att se hur sökordet 

kombinerades. Författarna till denna uppsats gjorde även manuella sökningar vilket betyder 
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att artiklarnas och böckernas referenslista har gåtts igenom för att hitta relevant information 

för denna uppsats syfte (Östlundh, 2012, s. 60).  

 Inklusionskriterierna som användes skiljde sig en del mellan de olika data- och 

litteraturdatabaserna. De som användes var: Peer reviewed, abstact available, humans, 2009-

2013, english language samt 18+. Se bilaga ett för att se hur inklusionskriterierna användes i 

varje individuell sökning. Efter dessa sökningar ansåg författarna att inklusionskriterier var 

för smala för att få tillräckligt med artiklar. Då utvidgades årspannet med att söka artiklar 

mellan åren 2003-2013.  

 Först lästes rubrikerna på artiklarna igenom för att se om det kunde motsvara uppsatsens 

syfte. I titlarna letade författarna efter begreppet fatigue framförallt men även meningar där 

det nämndes kognitiva störningar på grund av att det sammanlänkas med fatigue. Det skulle 

även vara tydligt i titeln att artiklen handlade om fatigue vid någon sorts cancer eller vid 

någon sorts cancerbehandling. Därefter valdes 150 artiklar ut, där artiklarnas sammanfattning 

lästes igenom. De artiklarna som valdes utifrån att ha läst sammanfattning var de artiklar där 

det stod i syftet att författarna ville belysa eller beskriva fatigue. De 26 artiklar som därefter 

valdes ut lästes igenom av båda författarna till denna uppsats för att exkludera de artiklar som 

inte motsvarade denna uppsats syfte. Då hela artiklarna lästs igenom lades det märkte till 

skillnader och likheter med denna uppsats syfte, vad som kunde svara upp mot det. Föfattarna 

valde artiklar där begreppet fatigue beskrevs i artiklarnas resultatdel. Beskrivningen skulle 

handla om hur det är för personer att leva med fatigue, författarna letade efter hur artiklarna 

beskrev hur fatigue kunde påverka personer. Efter detta återstod 15 artiklar som ingår i 

resultatet (Se bilaga 2). 

 I de olika faserna genomfördes ständigt en kvalitetsgranskning utav litteraturen utifrån 

Friberg (2012, s. 37-46). Detta för att kunna bedöma om artiklarna innehar den kvalitet som 

efterfrågas och för att kunna göra en litteraturavgränsning. För att få en överskådlig överblick 

på de artiklar som valdes användes helikopterperspektivet som innebär att helheten av 

artiklarna resultatdel granskas för att lättare finna mönster och hur artiklarna svarar på syftet. 

 

6.2 Dataanalys  

Dataanalysen utgår från Fribergs (2012, s. 140-143) tre analyssteg. Steg ett går ut på att 

artiklarna skall läsas igenom flera gånger för att sedan kunna sammanfattas i en tabell. I steg 

två skall likheter och skillnader upptäckas, gällande teoretiska utgångspunkter, metoder och 

syften. Resultatet i de funna artiklarna är det som skall fokuseras på för att hitta likheter och 

skillnader i. I steg tre sker en sammanställning och syntestetisering. Syntestetisering innebär 

att det skall skapas en ny helhet utifrån det insamlade materialet (Friberg, 2012, s. 140-143). 
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 Alla artiklar lästes igenom för att få en överblick om innehållet. Sedan lästes artiklarna 

igenom ännu en gång för att få en djupare förståelse och helhet av innehållet. Färgpennor 

användes för att understryka meningar och citat som ansågs som extra talande. Det skrevs 

även ner viktiga kategorier och teman på post it lappar som uppkom i artiklarna. Efter att 

artiklarna lästs igenom två gånger av båda författarna gjordes en sammanfattning om vad 

författarna till denna uppsats tyckte var det viktiga som artiklarnas resultat lyfter fram. Detta 

för att sedan jämföra och kunna hitta likheter och skillnader artiklarna emellan.  

 Diskussion författarna emellan pågick under bearbetningen av artiklarna för att få en 

djupare förståelse och tillsammans komma fram till teman i artiklarna. Utifrån dessa post it 

lappar kom författarna fram till olika kategorier som upptäcktes och ansågs som relevanta för 

uppsatsens syfte: Fatigue påverkan på vardagen, sömnpåverkan, påverkan på livet, fysisk 

aktivitet, sociala aspekter, depression, negativ påverkan på livskvalitet, coopingstrategier, 

fatigue vid behandling, mönster av fatigue samt fatigue som ett föränderligt symtom. Dessa 

kategorier utmynnades i tre teman som sedan delades upp i två subteman vardera. 

 Utifrån dessa kategorier skapades tre teman, vilka blev: Aspekter som påverkar graden av 

fatigue, Fatigues negativa påverkan på livskvaliten samt Olika sätt att hantera fatigue på 

 Dessa huvudteman delades sedan upp i subteman. Temat Aspekter som påverkar graden av 

fatigue, delades upp i två subteman:  Förändringar under tid samt Faktorer relaterade till 

fatigue. Temat: Fatigues negativa påverkan på livskvaliten delades upp i två subteman: 

Avsaknad av energi samt Inte kunna delta i sociala sammanhang. Temat Sätt att hantera 

fatigue på delades upp i två subteman: Individuella strategier för att hantera fatigue i 

vardagen samt Fysisk aktivitets påverkan på fatigue (Se tabell 1).  

 

7 Forskningsetiska överväganden 

De artiklar som använts är vetenskapliga och är tagna från vetenskapliga tidskrifter. Flertalet 

av artiklarna är etiskt granskade och svarar på syftet enligt Forsberg och Wengström (2003). 

Artiklarna som används är på engelska och för att texten inte skall missuppfattas har vi tagit 

hjälp av lexikon för att översätta de ord som inte förstås. Författarna diskuterade även 

tillsammans ord som är svåra att översätta för att komma så nära ursprungsordets betydelse 

som möjligt. För att inte vinkla artiklarnas resultat då analysen görs till denna uppsats resultat 

lästes hela artiklarna i sin helhet igenom av båda författarna för att få en förståelse av 

helheten. 

8 Resultat 

Tabell 1. Exempel på valda citat som förklarar hur subteman och teman framkommit 
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8.1 Aspekter som påverkar graden av fatigue 

I analysen av resultatartiklarna kom det fram gemensamt att fatigue är ett symtom som är 

vanligt och oundvikligt vid cancer och cancerbehandling. Fatigue är även ett föränderligt 

symtom i relation till sjukdomsskede och i vilken fas av behandlingen personen är i och även 

vilken typ av behandling personen genomgår. Fatigue är ett symtom som relateras till flera 

andra påfrestande symtom. Att lida av fatigue innebär inte endast utmattning utan även andra 

svårigheter och ändras över tid. 

 

8.1.1 Förändringar under tid 

Fatigue är ett föränderligt symtom som förändras i grad under tid relaterat till cancerdiagnos 

och cancerbehandling. Graden av fatigue relaterat till cancerbehandling beror framförallt på 

vilken omgång och vilken typ av cancerbehandling personerna får. Personer uppger att det 

sker märkbara förändringar i graden av fatigue i deras liv under och direkt efter 

genomgångencancerbehandlingen (Porock & Juenger, 2004). Upplevelsen av fatigue skiftar i 

karaktär före, under och efter cancerbehandlingens gång. Många personer i studier upplever 

en hög grad av fatigue under flera dagar efter varje behandlingsomgång (Börjeson, 

Starkhammar, Unosson & Berterö, 2012; Myers, 2012; Blaney, Lowe-Strong, Rankin, 

Campbell, Allen & Gracey, 2010; Jim, Small, Faul, Franzen, Apte & Jacobsen, 2011; Lundh 

Hagelin, Wengström, Åhsberg & Fürst, 2009; Berger, Lockhart & Agrawal, 2009). Fatigue 

Citat från valda artiklar Subteman Teman 

The first week… I was like a zombie… 

The second week it started getting´ little 

bit better. 

Porock & Juenger, 2004 

Förändringar under tid 

 

Aspekter som påverkar graden av 

fatigue 

I do not manage to do anything, just sleep 

Börjeson, Starkhammar, Unosson & 

Berterö, 2012 

Faktorer relaterade till fatigue 

 

I´m very careful about how I use my 

energy. I only do things that I really 

enjoy. I don´t want to waste my rare 

energy; I prefer to save it for my own 

activities 

Rosman, 2009 

Avsaknad av energi 

 

Fatigues negativa påverkan på 

livskvaliten 

…I think I…withdrew…didn´t feel like 

doing anything….really didn´t want to do 

anything, didn´t care what was going on. 

Porock & Juenger, 2004 

Inte kunna delta i sociala sammanhang  

 

It is best to not fight the treatment; do 

what you can do to get trough, whatever 

works best for you 

Porock & Juenger, 2004 

Individuella strategier för att hantera 

fatigue i vardagen 

 

Sätt att hantera fatigue på 

I walked everywhere, I loved walking, you 

know. I pay for it [now], if I go [for] a 

walk one day, the next day I’m in bed. 

Blaney, Lowe-Strong, Rankin, Campbell, 

Allen & Gracey, 2010 

Fysisk aktivitets påverkan på fatigue 



 
 10(35) 

 

upplevs som mer intensiv vid de första behandlingstillfällena till skillnad från vid de senare 

behandlingstillfällena (Berger et al 2009; Jim et al, 2011). Personerna har lättare att beskriva 

specifikt hur känslan av fatigue upplevs vid de första behandlingsomgångarna (Jim et al, 

2011). Intensiteten varierar från trötthet till utmattning beroende på vilken omgång av 

cancerbehandling personen går igenom (Börjeson et al, 2012).  

Personerna i Berger et al (2009) studie upplever en mildare känsla av fatigue en månad 

efter den avslutade cancerbehandlingen. Flertalet av personer som genomgår 

cancerbehandling i Porock och Juengers (2004) studie blev aldrig helt fri från sin fatigue. 

Personerna berättar att när de börjar känna sig mindre utmattade är det dags för nästa omgång 

utav cancerbehandling. 

Fatigue är även ett vanligt symtom som framträder innan personerna genomgår 

cancerbehandling men då relaterat till cancerdiagnosen i sig. Hur svår graden av fatigue är då 

relaterat till vilken cancerdiagnos som personerna har (Berger et al, 2009; Jim et al, 2011).  

 

8.1.2 Faktorer relaterade till fatigue 

Fatigue är ett symtom som relateras till andra påfrestande symtom såsom sömnsvårigheter, 

kroppsliga förändringar och känslomässig stress. Dessa symtom har en stor inverkan på 

personens vardag och medför svårigheter med att leva som innan sin sjukdom (Börjeson et al, 

2012; Tsai, Lin, Chao & Lin, 2010).  

Sömnsvårigheter finns oavsett vilken cancerdiagnos personerna har. Flera av personerna 

kan inte sova under natten, andra har svårt att somna eller vaknar flertalet gånger under 

natten. Personerna försöker då vila under dagen utan större framsteg och beskriver det mer 

som en tupplur som i sin tur leder till större svårigheter att sova under natten. Denna tupplur 

beskrivs av personerna som nödvändig för att klara sig igenom dagen även om det leder till 

svårigheter att somna till natten (Börjeson et al, 2012; Tsai et al, 2010; Jim et al, 2011; Lundh 

Hagelin, Wengström, Åhsberg & Fürst, 2009; Porock & Juenger, 2004). Personerna i studien 

beskriver dessa svårigheter som Jag kan inte sova, jag bara ligger där och vilar (Börjeson et 

al, 2012, s.103). Sömnsvårigheter och nedsatt aktivitet leder ofta till att personer känner sig 

deprimerade (Jim et al, 2011). 

Depression är ett vanligt förekommande symtom hos personer som upplever 

cancerrelaterad fatigue (Jim et al, 2011; Borneman, Piper, Koczywas, Munevar, Sun & 

Ferrell, 2012). Depression upplevs som värst i samband med cytostatikabehandlingens start 

(Jim et al, 2011). Depression kan även uppkomma efter att personer får ett sjukdomsbesked. 

Andra negativa känslor som kan uppkomma vid ett sjukdomsbesked är olycka, obehag och 
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olust vilket har en bidragande faktor till högre grav av fatigue samt depression (Tsai et al, 

2010). 

 Illamående och kräkningar som en biverkning av cancerbehandling medför till försämrad 

aptit som leder till malnutrition (Porock & Juenger, 2004; Tsai et al, 2010). Eftersom 

personen inte vill eller orkar äta gör det att personerna inte får i sig tillräcklig med energi och 

näring. Det gör i sin tur att personerna upplever högre grad av fatigue på grund av att det inte 

har någon energi. Fatigue är även en av orsakerna till att personerna inte orkar äta eller laga 

mat (Tsai et al, 2010).  

Dessa ovannämda symtom utgör tillsammans med fatigue en ond cirkel. När symtomen 

blir värre upplever personerna en högre grad av fatigue. Fatigue blir då även ett svårare 

symtom att kontrollera (Tsai et al, 2010).  

 

8.2 Fatigues negativa påverkan på livskvaliten 

Livskvaliten påverkas negativt hos personer som upplever fatigue. Faktorer som bidrar till 

detta är att personerna känner en avsaknad av energi och att de inte kan delta i sociala 

sammanhang där de kan få känna en högre grad av livskvalitet. 

 

8.2.1 Avsaknad av energi 

Personer upplever att de inte har energi till att vara aktiv i sin vardag. Vardagssysslor som att 

duscha eller bädda sängen finns det ingen energi till. Sitta, stå eller ligga ner kan tillslut bli för 

påfrestande och det enda personerna med hög grad av fatigue kan göra är att vila (Börjeson et 

al, 2012; Borneman et al, 2012; Porock & Juenger, 2004). Personer upplevde denna avsaknad 

av energi som att gå runt i en dimma eller att känna sig som en zombie (Porock & Juenger, 

2004). Att uppleva avsaknad av energi medför att personerna förlorar känslan av glädje för att 

vara i liv och därmed leder det till en försämrad livskvalitet (Borneman et al, 2012).  

Att få fortsätta arbeta är viktigt för de flesta personerna men på grund av avsaknad av 

energi klarar inte alla av personerna av detta i den utsträckning de gjorde innan deras sjukdom 

samt i den utsträckning som de själva skulle vilja (Rosman, 2009; Bornemanet al, 2012; 

Porock & Juenger, 2004). Även om arbete anses av personerna vara en viktig aktivitet medför 

det enligt Pryce, Munir & Haslam (2007) att fatigue ökades i grad och personer uppsöker vård 

oftare än de personerna som inte arbetade. Fatigue blev även ett symtom svårare att hantera 

och den psykologiska stressen runt att ha cancer blev större. Det underlättar att kunna arbeta 

under cancerbehandlingens gång och att det var ett öppet klimat på arbetsplatsen där 

personerna kunde berätta om sitt tillstånd och sin cancer samt ha flexibla tider. Tsai et al 
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(2010) menar att en viktig aktivitet som personer anser sig gå miste om på grund av avsaknad 

av energi är umgänget med sin familj.  

 

8.2.2 Inte kunna delta i sociala sammanhang 

Fatigue är en bidragande orsak till att personer blir socialt isolerade (Blaney, Lowe-Strong, 

Rankin, Campbell, Allen & Gracey, 2010; Borneman et al, 2012). Avsaknaden av energi leder 

till en inre stress och konsekvenserna blir att det sociala umgänget blir lidande. Aktiviteter 

som ansågs av personerna som mest betydelsefulla var de aktiviteter som innebar att få umgås 

med sin familj (Börjeson et al, 2012; Borneman et al, 2012). Personer i studien har svårt att 

hitta en balans mellan att vara social och även få tid för sig själv. Personerna behöver det 

sociala stödet för att kunna klara av sin situation men även för att klara vissa praktiska saker 

som de inte orkar längre. Men å andra sidan orkar de inte vara sociala och känna sig tvungna 

att prata samt underhålla andra och behöva ett socialt stöd till att ibland endast behöva tid för 

sig själv (Porock & Juenger, 2004). 

Att behöva planera sina liv i minsta detalj för att orka med vissa aktiviteter medför att 

personer upplever en försämrad livskvalitet. En del av personerna i Rosman (2009) studie 

menar att de deltar i aktiviteter som endast har meningen att förbättra deras livskvalitet.Det är 

aktiviteter som att träffa sina barnbarn eller andra familjemedlemmar, aktiviteter som är 

meningsfulla för personerna. Efter dessa aktiviteter är personerna väldigt utmattade, men 

menar att det är värt det för att ha en acceptabel nivå av livskvalitet och uppleva glädje i livet 

(Rosman, 2009).  

 

8.3 Olika sätt att hantera fatigue på 

Det har upptäckts i analysen att det finns flera olika sätt för hur personer kan hantera sin 

fatigue i vardagen. Dessa strategier syftar till att personer ska kunna leva med fatigue och 

samtidigt kunna behålla en viss grad av aktivitet. Den strategi som visat sig ha mest positiv 

effekt på fatigue är fysiskt aktivitet.  

 

8.3.1 Individuella strategier för att hantera fatigue i vardagen 

För att kunna leva med fatigue i sin vardag blir personerna tvungna att hitta sina egna 

strategier för att hantera detta (Rosman, 2009; Tsai et al, 2010; Blaney et al, 2010). 

Enligt Rosman (2009) samt Porock och Juenger (2004) vägrar personerna i studien att 

kämpa mot sin fatigue och låter sin fatigue ha en central roll i deras liv. Enligt Rosman (2009) 

innebär det att så fort personerna känner sig trötta går de och vilar. De undviker även 

aktiviteter för de känner sig rädda över att bli för trötta och förlora för mycket energi. 
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Anpassning av sitt hem är även det ett vanligt fenomen för dessa personer som låter sitt liv 

kretsa runt sin fatigue. De tillägnar ett rum som skulle fungera som ett vilorum för dem och 

fungera som ett vardagsrum för deras partner. Så när personen vill vila kan partnern vara i 

samma rum och göra andra saker som till exempel att kolla på television.  

Två utav tolv personer i studien av Rosman (2009) vill ha en miljö som är förutsägbar och 

ordnad som ger dessa personer en känsla av att de har sin fatigue under kontroll. I denna miljö 

finns det inget rum för något oväntat eller oförutsägbart. Det centrala för de personer som 

använder denna strategi är att skapa ett strikt schema för deras dagar som leder till extrem 

regelbundenhet i deras aktiviteter. Dessa scheman gör att personerna kan förutse stunder då 

graden av fatigue kommer att vara som värst och stunder personerna kommer att behöva en 

stund för att vila. Ett strikt schema att följa gör att personerna även kan spara energi för att 

orka med de aktiviteter som de vill utföra senare under dagen.  

 Flertalet personer använder regelbundna vilostunder för att undvika att bli utmattade och 

för att kunna utföra aktiviteter senare under dagen. Lagande av mat var en av aktiviteterna 

som är jobbiga att orka med och därför blir det att personerna ofta går ut för att köpa 

färdiglagad mat istället för att laga mat hemma. Vilostunder används även för att kunna samla 

energi till de aktiviteter som personerna upplever som mer nödvändiga och är en strategi för 

att kunna hantera upplevelsen av fatigue (Tsai et al, 2010; Blaney et al,2010).  

 

8.3.2 Fysisk aktivitets påverkan på fatigue 

Fysisk aktivitets inverkan på graden av fatigue har studerats av många för att se om det kan 

förbättra upplevelsen av fatigue (Borneman et al, 2012; Losito, Murphy & Thomas, 2006; 

Haas, 2011; Headley, Ownby & John, 2004; Coon & Coleman, 2004). Personer i studien av 

Borneman et al (2012) & Headley et al (2004) samt Cool och Coleman (2004) berättar om hur 

fysisk aktivitet hjälper dem i kampen mot fatigue. I Borneman et al (2012) kom det fram att 

det finns olika anledningar till varför personerna utför fysisk aktivitet. En del av personerna 

ser det som en anledning till att komma upp ur sängen eller att komma ut ur hemmet. Andra 

personer i studien tycker att fysisk aktivitet medför till att fatigue upplevs mer sällan och i en 

mildare form. Fysisk aktivitet anses även vara en distraktion, vilket gör att personerna kan 

tänka på något annat än sin fatigue. Till skillnad från det som Borneman et al (2012) och 

Headley et al (2004) säger menar Losito et al (2006) att det inte upplevs någon skillnad i 

graden av fatigue före och efter att deltagarna fick genomgå ett strukturerat träningsprogram. 

Det som förbättrades var de sociala aspekterna. Orsaker till att skillnaderna inte var märkbara 

i studien kan bero på att kvinnorna var drabbade av olika sorters cancersjukdomar och 

genomgick olika former av cancerbehandlingar. Under studien med träningsprogrammet 
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hände det att kvinnor hoppade av eller blev inlagda på sjukhus för någon sorts försämring 

relaterad till cancersjukdomen (Haas, 2011; Losito et al, 2006). 

 Nivån av fysisk aktivitet ändras konstant relaterat till före och efter cancerbehandling. 

Majoriteten av personerna kan delta i aktiviteter tre gånger per vecka innan de fick sin 

cancerdiagnos till skillnad från efter att de fått diagnosen, då endast 20 procent klarade av det. 

Hälften av personerna beskriver sig själva som väldigt aktiva innan cancerbehandlingen 

startade och ingen av dem känner sig aktiva under och efter cancerbehandlingen. Den största 

anledningen till nedsatt fysisk aktivitet var cancerbehandlingens största bieffekt, fatigue. 

Personerna beskriver fatigue som en svaghet, utmattning, ihållande och okontollbar. 

Personerna kan ändå se fördelar med aktivitet vid upplevelse av fatigue (Blaney et al, 2010).   

Flertalet personer upplever försämrat självförtroende och självbild relaterat till fatigue och 

cancerbehandlingen. Detta påverkar personernas val av aktivitet då de vill motionera. 

Personerna undvek exempelvis simning, aerobics och gym då självförtroendet även 

resulterade i en rädsla att ramla och visa sig inför folk. Personer med försämrad balans och 

nedsatt rörelseförmåga saknade självförtroende att motionera självständigt. Personer som 

tycker om att aktivera sig beskriver det som att de får betala för att gå en promenad eftersom 

de måste ligga i sängen dagen efter. Majoriteten av personer anser att den bästa aktiviteten är 

den som är anpassad och där det finns kunskap, stöd och återkoppling samt i grupp med andra 

personer med cancer som ska genomgå, genomgår eller har genomgått cancerbehandling 

(Blaney et al, 2010). 

 
9 Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i två delar; en metoddiskussion samt en resultatdiskussion. 

Metoddiskussionen innehåller svagheter och styrkor med studien och dess metod. I 

resultatdiskussionen diskuteras resultatet med hjälp av det teoretiska begreppet, livskvalitet. 

9.1 Metoddiskussion 

En litteraturstudie har till avsikt att tolka andras redan tolkade och bearbetade material vilket 

kan leda till feltolkningar, som är en av svagheterna med att göra litteraturstudier (Friberg, 

2012, s. 133-145). För att undvika feltolkningar av andras resultat gjordes analysarbetet noga 

och hela texten lästes igenom i sin helhet för att se helhetsbilden. Under arbetets gång lästes 

artiklarna igenom i sin helhet ett flertal gånger och varje gång bearbetades artiklarna på nytt. 

Lexikon användes och diskussion mellan författarna skedde under bearbetningen för att 

översättningen skulle bli så rättvis som möjligt. 
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En styrka i urvalet av resultatartiklar är att de är granskade enligt Fribergs (2012, s.37-46) 

modell vilket gör att kvalitén på resultatartiklarna är en styrka och gör att resultatet är mer 

trovärdigt. Urvalsprocessen som är en viktig del i uppsatsen har författarna varit noga med att 

inte låta egna åsikter om ämnet styra urvalet av resultatartiklar. Istället har författarna jämfört 

studiernas syfte med denna uppsats syfte för att se att de överensstämmer. Istället för att låta 

studiernas resultat styra urvalet av resultatartiklar då risken kan bli större att författarna blir 

partiska och väljer artiklar där resultatet överensstämmer med den egna förförståelse hos 

författarna. Resultatet i artiklarna lästes igenom efter att författarna ansett att syftet 

överensstämmer med denna uppsats syfte.  

Databaserna Cinahl, Academic search premier, Eric samt Pubmed valdes för att söka 

artiklar och få en så bred kartläggning som möjligt av det aktuella utbudet av resultatartiklar. 

Från början var önskningen att göra en så aktuell litteraturstudie som möjligt och därmed var 

årsspannet på fem år. Men på grund av att det endast hittades tio artiklar som var relevanta 

utökades årtalen till ett årsspann på tio år tillbaka i tiden. Vilket ledde till att det hittades fem 

artiklar till som motsvarade uppsatsens syfte. 

Från början tänkte författarna till denna uppsats utgå från syftet att beskriva upplevelser 

hos personer med fatigue och efterfrågade då kvalitativa artiklar som belyser personers 

upplevelse av att leva med fatigue. Majoriteten av artiklarna som framkom i sökningen var 

kvantitativa artiklar där de använt sig av mätinstrument för att mäta graden av fatigue. 

Orsaken till att det används mätinstrument mer än intervjuer beror på att det är det bästa sättet 

att mäta upplevelsen av fatigue på. Detta gjorde att syftet ändrades från upplevelser till att 

belysa hur personer beskriver hur det är att leva med fatigue. Författarna valde ut sju 

kvalitativa och sju kvantitativa och en artikel som använde sig av en mixad metod för att få 

med ett så brett utbud av hur det är att leva med fatigue.  

Resultatartiklarna är från flera olika länder; nio från USA, en från Taiwan, två från 

Sverige, två från England och en från Nederländerna. Det som skiljde sig mest mellan dessa 

länder var att Taiwan belyste en del områden som inte de artiklarna från USA, Sverige, 

England och Nederländerna gjorde. I den taiwanska artikeln la artikeln författare större vikt 

på de religiösa och existentiella aspekterna och kulturens betydelse i begreppet fatigue. 

Kvinnan har även en annan roll i familjen än vad hon har i de västerländska kulturerna.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur det är att leva med fatigue vid cancer och 

cancerbehandling. I resultatet framkommer det att personer upplever försämrad livskvalitet. 

Eftersom fatigue är ett stort problemområde inom cancervården vill vi även belysa vad 
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sjuksköterskan kan göra för att hjälpa dessa personer. Resultatdiskussionen är uppdelad i två 

delar; Att leva med fatigue i vardagen och Sjuksköterskans roll.  

Författarna till denna litteraturstudie kommer använda uttrycket “vi” i resultatdiskussionen 

för att tydliggöra våra egna reflektioner i enighet med Backman (2008, s.48).  

 

9.2.1 Att leva med fatigue i vardagen 

Lampic (2007) menar att den hälsorelaterade livskvalitet berör både sjukdomsspecifika 

aspekter samt behandlingens biverkningar som bidrar till ohälsa. Därför är det ett tillämpbart 

begrepp att analysera fatigue eftersom fatigue upplevs som ett psykiskt, fysiskt symtom och 

har även inverkan på de sociala aspekterna. Då fatigue är ett symtom som kan härstamma från 

cancerdiagnosen men även som en biverkning från cancerbehandling är hälsorelaterad 

livskvalitet ett relevant begreppp då det innefattar dessa två aspekter av ohälsa. 

Thomé (2007) menar att livskvalitet är föränderligt och förändras i takt med att personer 

skaffar sig nya livserfarenheter. Thomé (2007) menar vidare att vid en svår sjukdomsdiagnos 

förändras livskvaliten och behöver inte alltid förändras till det negativa. Med det menas det att 

även att en person kan ha bra livskvalitet även vid obotlig cancersjukdom. Detta säger emot 

vad vi i vårt resultat kommit fram till då studier endast visar på att livskvaliten påverkas 

negativt hos personer som drabbas av fatigue. Detta kan bero på att fatigue medför en stor 

förlust av energi som gör att allt i vardagen blir lidande. 

Resultatet visar på att en del personer låter symtomet fatigue ta över deras liv vilket gör att 

de sätter sig i en lidande roll. Vilket gör att även om personen blir frisk från cancern ses och 

behandlas de fortfarande som sjuka och omgivningen ställer inga krav eller förväntar sig 

något av denna person. De personer som intar rollen av att vara en lidande person samt låter 

fatigue ta över deras liv kan uppleva en mindre grad av hälsorelaterad livskvaliet än de 

personerna som försöker jobba emot att fatigue ska ta över deras liv. 

Enligt Lampic (2007) återspeglar personens livskvalitet det värde som denna person själv 

sätter på sig och sina aktiviteter. I resultatet framkommer det att arbetet är en viktig del för att 

bibehålla graden av normalitet och en högre grad av livskvalitet i personens liv. Arbetet var 

en viktig aktivitet för många, det ansågs vara en plats där personerna kan känna sig viktiga 

och behövda. Arbetet kan även fungera som ett ställe där personerna blir distraherade från att 

vara sjuka, där de för korta stunder kan känna sig friska och normala. Det är viktigt för 

personerna att i den mån det är möjligt försöka anpassa arbetsuppgifterna så att det faktiskt 

går att jobba även om personerna lider av fatigue. Exempel på åtgärder är att personerna kan 

få arbeta kortare dagar, färre dagar eller ha mindre tunga uppgifter och/eller anpassade 

arbetsuppgifter. Även utbildning för medarbetare på arbetsplatsen har visats sig vara positivt 
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för att de ska förstå hur det är att leva med fatigue (Balak, Roelen, Koopmans, Ten Berge & 

Groothoff, 2008). Att få arbeta ger en bättre livskvalitet för personer som upplever fatigue 

eftersom personerna själva sätter ett högt värde på att få arbeta och det kan kopplas ihop med 

det Lampic (2007) menar med att livskvalitet återspeglar det värde som personerna själva 

sätter på sig och sina aktiviteter. Detta kan jämföras med andra personerna som valde att 

prioritera bort jobbet för att istället ha tillräckligt med ork för att utföra de aktiviteter som de 

upplever har en mer positiv inverkan på deras livskvalitet. De personerna sätter högt värde på 

andra aktivitet som gav dem högre grad av livskvalitet som i de flesta fallen var att umgås 

med familj och vänner. 

I resultatet framkommer det att det finns en mängd av symtom som kan relateras till 

fatigue och som tillsammans utgör en ond cirkel. Stone, Richardson, Ream, Smith, Kerr & 

Kearney (2000) kommer fram till att det finns problem gällande denna onda cirkel som även 

är belyst i vårt resultat. Det problematiska är att veta om symtomet är en konsekvens av 

fatigue eller om det är en orsak till fatigue. Tillexempel leder fatigue till depression eller är 

depression en följd av fatigue? Eller är båda två enskilda symtom som är en följd av 

cancersjukdomen och eller dess behandling? Detta är viktigt att försöka ta reda på för att 

kunna lindra upplevelsen av fatigue samt de andra besvärande symtomen som personer 

upplever som i sin tur har en stor inverkan på personens hälso relaterade livskvalitet i 

vardagen. 

 

9.2.2. Sjuksköterskans funktion 

Eftersom fatigue har framkommit som ett vanligt och oundvikligt symtom vid cancer och 

cancerbehandling är det viktigt att uppmärksamma och se vad sjuksköterskan kan göra för att 

hjälpa personerna att hitta individuella sätt att hantera det på. Även Reidy (2011) och Stone et 

al (2000) kommer fram till att fatigue är ett vanligt och oundvikligt symtom. Reidy (2011) 

menar att fatigue är det symtom som leder till mest lidande och mest minskad hälsorelaterad 

livskvalitet. Reidy (2011) påtalar svårigheter med att hitta generella sätt att hantera fatigue på, 

vilket vi även sett problematiskt då vi läst artiklarna. Det vi istället vill är att belysa vad 

enskilda individer använder för strategier för att hantera fatigue, vilket  i sin tur kan vara en 

hjälp för sjuksköterskan att föreslå metoder för personer som inte på egen hand kan hitta 

metoder. För att sjuksköterskan skall kunna föreslå metoder måste problemet 

uppmärksammas. Personer upplever att fatigue är något oundvikligt, ett symtom tillhörande 

sjukdomen eller dess behandling och ses som något obotbart och därmed berättar de inte för 

sin läkare eller sjuksköterska om detta och vilken inverkan symtomet har på deras liv (Stone 

et al 2000). Sjuksköterskan behöver fråga och lyfta fram detta så personerna känner att de kan 
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berätta och prata om detta eftersom det påverkar personens hälsorelaterade livskvalitet. Detta 

kan bli möjligt genom att sjuksköterskan får utbildning kring symtomet fatigue och dess 

innebörd för att kunna informera patienterna om detta. Då fatigue uppmärksammas bland 

sjuksköterskor kan lämpliga åtgärder utformas som kan hjälpa personer att uppleva högre 

grad av livskvalitet (So, Dodgson, Tai, 2003). I studier där sjuksköterskan faktiskt frågar om 

hur fatigue påverkar personens livskvalitet och uppmärksammar problemet har det kommit 

fram många exempel och personer har berättat länge om fatigue påverkan på livskvaliten 

(Stone et al, 2000). En orsak till att fatigue kan vara svårt för sjuksköterskan att förstå är att 

begreppet trötthet används som synonym till fatigue, vilket inte är jämförbart eftersom fatigue 

är en grövre form av trötthet och är ett tillstånd då personerna är utmattade. Inte heller de 

strategier som används för trötthet är detsamma som vid fatigue hos cancersjuka. 

Huvudstrategien för personer som lider av trötthet är vila, medans fatigue blir bättre av fysisk 

aktivitet (Stone et al, 2000). Scott, Lasch, Barsevick & Piult-Louis (2011) menar att när 

personer och vårdpersonal uttrycker ordet trötthet istället för fatigue ses inte begreppet som 

det multidimensionella begrepp det är. Vår egen erfarenhet och upplevelse är att benämningen 

fatigue inte används utan istället använder man ord som trött och utmattad, att personen 

behöver vila för att förklara tillstånd hos personer med cancerrelaterad fatigue.  

Rådet om att det är bra att vila ges ofta till personer som är trötta medans vårt resultat 

faktiskt har visats att fysisk aktivitet har en stor positiv inverkan på fatigue. Stone et al (2000) 

instämmer även de att fatigue kan bli mildare med hjälp av fysisk aktivitet och att 

vårdpersonal skall undvika att ge råd om att det är bra att vila. 

 

10 Praktiska implikationer 

Personer skattar sin livskvalitet individuellt och det är en subjektiv upplevelse. I arbetet 

framkommer det hur fatigue påverkar livskvaliten, hur det är att leva med fatigue i vardagen 

samt vilka strategier som personer använder för att minska samt hantera sin fatigue. Vi vill 

därför framföra vikten av att sjuksköterskan uppmärksammar detta problem i mötet med 

personen då fatigue är ett så påfrestande och vanligt symtom. Sjuksköterskan har en viktig 

roll i att tala om för patienten om detta förväntade symtom och att det finns olika strategier att 

pröva för att minska fatigue. Vidare framkom det ett problem om att fatigue och trötthet 

används synonymt med varandra. Begreppet trötthet är inte desamma som fatigue och därmed 

är inte behandlingen densamma.  
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11 Slutsats 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur personer lever med fatigue i sin vardag. Fatigue 

har i resultatet kommit fram till att vara ett symtom som påverkar hela personens liv och 

vardag. Fatigue har en stor inverkan på personens livskvalitet och visats sig i de flesta 

studierna ha en negativ effekt på livskvaliten. Ett stort problem är att personerna inte påtalar 

det som ett problem för vårdpersonal och vårdpersonal uppmärksammar inte det som ett 

problemområde. Kärnan i detta problem utgår från att personerna upplever fatigue som något 

oundvikligt, obotbart och att det är tillhörande sjukdomen och därmed inte viktigt att bry sig 

om. Fatigue är relaterat till andra symtom och istället för att koncentrera sig på fatigue 

koncentrerar sig oftast vårdpersonalen på enskilda symtom som till exempel depression eller 

sömnbesvär istället för att se dessa i relation till fatigue som det oftast är. Som framtida 

sjuksköterskor kommer vi att möta flertalet personer med fatigue och därmed anser författarna 

till detta arbete att det är av stor vikt att även belysa sjuksköterskans roll i mötet med dessa 

personer. 

 

12 Förslag på fortsatt forskning 

Resultatet visar på att fatigue inte får den uppmärksamhet inom vården i förhållande till vad 

det innebär att leva med fatigue i vardagen och de konsekvenser det får för personens 

livskvalitet. Brist på kunskap om begreppet och dess innebörd leder till att fatigue inte nämns 

för personer vilket bidrar till att personerna inte rapporterar och beskriver om sina upplevelser 

och hur det är att leva med fatigue. Vi anser därför att det är ett viktigt forskningsområde men 

även ett omvårdnadsproblem som bör prioriteras för att öka livskvaliten hos personer som 

drabbats av cancerrelaterad fatigue.  

Flera kvalitativa studier krävs där personerna själva får berätta om deras upplevelser med 

egna ord. De subjektiva upplevelser som då kommer fram går inte att dra generella slutsatser 

ifrån men det kan vara en hjälp för sjuksköterskan att förstå svårigheter med att leva med 

fatigue. Det kan även vara en hjälp för sjuksköterskan att föreslå strategier till personer som 

lever med fatigue efter att ha läst vad andra gör för att minska besvären. 
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Bilaga 1, Sökmatris 

Databaser Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Valda artiklar 

Cinahl Fatigue i titel + Cancer + 

Experience 

Peer 

Reviewed, 

Abstract 

available, 

Human, 

English 

language, 

2009-2013 

24 Recovered from cancer 

but still ill‟: strategies 

used to 

legitimise extreme 

persistent fatigue in 

disease-free 

cancer patients  

 

A Qualitative Analysis of 

Cancer-Related Fatigue 

in Ambulatory Oncology  

 

Chemotherapy-Related 

Cognitive Impairment: 

The Breast Cancer 

Experience 

Cinahl Cancer related fatigue + 

cancer + Experience + 

Life experience 

Abstract 

available, 

2009-2013, 

Humans, Peer 

Reviewed, 

English 

language 

36 Fatigue dimensions in 

patients with advanced 

cancer in relation to time 

of survival and quality of 

life  

Cinahl Cancer + Fatigue + 

experiences 

Abstract 

available, 

2009-2013, 

Humans, Peer 

Reviewed, 

English 

language 

39 The Fatigue experiences 

of older Taiwanese 

women with breast 

cancer  

Academic 

Search 

Premier 

Fatigue i titel + Cancer + 

Experiences 

Peer 

Reviewed, 

2009-2013, 

English 

language 

48 Fatigue, Depression, 

Sleep, and Activity 

During Chemotherapy: 

Daily and Intradaily 

Variation and 

Relationships Among 

Symptom Changes 

Cinahl Experience + Fatigued + 

Cancer 

Abstract 

available, 

2009-2013, 

Humans, Peer 

Reviewed, 

English 

language 

3 0 

Eric Cancer relater fatigue i 

titel, cancer, experience, 

Humans, 

2009-2013, 

1 The cancer rehabilitation 

journal: Barriers to and 
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experiences, lived 

experience, fatigue 

English 

language 

facilitators of exercise 

among patients with 

cancer related fatigue.  

Nursing & 

Allied 

Health 

Source 

Fatigue i tieln AND 

Experience AND cancer i 

titeln 

2009-2013, 

English 

language, 

Peer 

Reviewed, 

Humans 

36 0 

Cinahl Fatigue i titeln + Cancer 

+ Chemotherapy 

Abstract 

available, 

2009-2013, 

Humans, Peer 

Reviewed, 

English 

language 

54 Variability of Patterns of 

Fatigue and Quality of 

Life Over Time Based on 

Different Breast Cancer 

Adjuvant Chemotherapy 

Regimens 

Cinahl Fatigue i titeln + Cancer 

related i titeln + Cancer 

Treatment 

Abstract 

available, 

2009-2013, 

Humans, Peer 

Reviewed, 

English 

language 

33 0 

Cinahl Fatigue i titeln + Cancer 

+ Self-Efficacy  

Abstract 

available, 

2009-2013, 

Humans, Peer 

Reviewed, 

English 

language 

9 Fatigue, Self-efficacy, 

Physical Activity, and 

Quality of Life in Women 

With Breast Cancer 

ERIC Fatigue i titeln + Cancer 

+ Qualitative study + 

Experience + Treatment 

Peer 

Reviewed, 

2009-2013, 

Humans, 18+, 

English 

language 

20 0 

Cinahl Fatigue i titeln + Cancer i 

titeln + Treatment i titeln 

Abstract 

available, 

2003-2013, 

Humans, Peer 

Reviewed, 

English 

language 

33 The Effects of Group 

Exercise on Fatigue and 

Quality of Life During 

Cancer Treatment 

Cinahl Fatigue i titeln + Cancer i 

titeln 

Abstract 

available, 

2003-2013, 

Humans, Peer 

Reviewed, 

English 

language, 

Age: all adult. 

Subject: 

80 The effect of Seated 

Exercise on Fatigue and 

Quality of Life in Women 

With Advanced Breast 

Cancer 
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Major 

Heading: 

Cancer 

Fatigue  

Cinahl Fatigue i title + cancer + 

experience + treatment + 

qualitative 

Peer 

Reviewed, 

2003-2013 

9 Just go with the flow: a 

qualitative study of 

fatigue in biotherapy 

Pubmed Fatigue+Cancer i 

titeln+experienced i tieln 

Peer 

Reviewed, 

2003-2013  

3 CommonSymtoms and 

Distress Experienced 

Among Patients with 

Colorectal Cancer: A 

Qualitative part of Mixed 

Method Design 

Pubmed Fatigue i 

titeln+cancer+experiences 

Language: 

English, 

2003-2013, 

Humans,  

34 

 

Keep Moving: Patients 

with Myeloma Talk 

About Exercise and 

Fatigue 

Cinahl Manuellsökning   Cancer survivorship and 

work: symptoms, 

supervisor response, co-

worker disclosure and 

work adjustment 



 
 

26 (35) 
 

 

Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 

 

Författare Titel År, land, 
tidskrift 

Metod 

(Urval och 
datainsamling, analys) 

Syfte  Resultat 

Berger, 

Lockhart, & 

Agrawal 

Variability of 

patterns of 

fatigue and 

quality of life 

over time based 

on different 

breast cancer 

adjuvant 

chemotherapy 

regimens. 

2009, USA, 

Oncology 

Nursing Forum 

Kvantitativ. 

Urval och datainsamling: 

Rekryteringen gjordes på 

två cancer centers och på 

10 onkologi kliniker. 

Inklusionskriterier: kvinnor 

19 år eller äldre, första 

gången de diagnostiserats 

med bröstcancer, efter 

modifierad radikal 

mastektomi eller 

lumpectomy, planerad att 

inleda fyra behandlingar av 

antracyklinbaserad IV 

cytostatika med eller utan 

fyra doser av en taxan, och 

en Karnofsky Performance 

Scale poäng över 60. 

Exklusionskriterier: en 

historia av kronisk svårt 

insomnande, kronisk 

fatigue syndrom, instabilt 

hjärta, lung eller 

neuromuskulära sjukdomar, 

Syftet med studien är att 

undersöka relationen 

mellan fatigue och fykisk 

och mental livskvalitet 

och olika adjuvanta 

cytostatikabehandlings 

former hos patienter med 

bröstcancer före, under 

och efter behandlingarna. 

 Fatigue och mental livskvalitet 

ändrades märkbart över tid. 

Det fanns inga olikheter i 

former av 

cytostatikabehandlingar. 

Fysisk livskvalitet ändrades 

märkbart i alla former av 

cytostatikabehandling. Högre 

grad av fatigue relaterades till 

minskad fysisk och mental 

livskvalitet före och 30 dagar 

efter den sista 

behandlingstillfället, 

oberoende vilken form av 

cytostatika som gavs. 
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insulin behandlande 

diabetiker, sömnapne, 

kronisk steroid behandlad 

eller anställd endast 

nattskift. 

Analys: Deskriptiv statistik  

Blaney, Lowe- 

Strong, Rankin, 

Campbell, Allen 

&Gracey 

 

The cancer 

rehabilitation 

journal: Barriers 

to and 

facilitators of 

exercise among 

patient with 

cancer- related 

fatigue 

2010, England, 

Physical 

therapy 

 

Kvalitativ 

Fokus grupper  

Urval och Datainsamling: 

Inklusionskriterier: över 

18år, diagnostiserade med 

cancer och har fatigue.  

Analys: deskriptiv statistik 

Undersöka svårigheter 

och vad som underlättar 

aktivitet bland patieter 

med cancer relaterad 

fatigue. 

 3 teman framkom:  

1) aktivitetens svårigheter  

2) vad som underlättade 

aktivitet  

3) motivationsfaktorer 

Borneman, 

Fliegel Piper, 

Koczywas, 

Munevar, Sun, 

Uman & Ferrell 

A Qualitative 

Analysis of 

Cancer-Related 

Fatigue in 

Ambulatory 

Oncology 

2012, USA, 

Clinical Journal 

of Oncology 

Nursing 

Kvalitativ 

Kvasi exprimentell studie 

Urval och Datainsamling: 

Rekryteringen skedde på ett 

cancer center. Personer 

med bröst, kolon, lung och 

prostatacancer skulle 

uppfylla dessa 

inklusionskriterier: det 

skulle gått minst en månad 

sen diagnosen, förväntad 

överlevnad med sex 

månader eller fler samt 

gradera sin fatigue minst en 

fyra eller högre på en skala 

Syftet med denna studie 

var att beskriva patienters 

uppfattning av orsaken, 

lättnad av symtomen, 

relaterade symtom, 

meningen, och lidandet 

som kommer av cancer-

relaterad fatigue. 

 Resultatet visar på att cancer 

relaterad fatigue har en 

signifikant påverkan psykisk, 

fysisk, social och spirituell 

välbefinnande. Cancer 

relaterad fatigue hindrade 

personerna från att fungera i 

sociala sammanhang.  
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som går från noll till tio. 

Analys: Innehållsanalys 

Börjeson, 

Starkhammar, 

Unosson & 

Berterö 

Common 

symtoms and 

distress 

experience 

among patients 

with colorectal 

cancer: a 

qualitative part 

of mixed metod 

design 

2012, Sverige, 

The open 

nursing journal 

Mixad metod med både 

kvalitativ och kvantitativ.  

Datainsamling och urval: 

13 Inklusionskriterier: över 

18år, ha coloncancer, vill 

dela med sigavsin 

erfarenhet. 

Analys:Innehållsanalys 

Identifiera och beskriva 

de vanligste symtomen 

hos patiener med 

coloncancer och 

undersöka om det finns 

hinder för attrapportera 

dessa.  

 9 symtom framkom och 

fatigue rankdes som det 

vanligast och svåraste 

symtomet relaterat till cancer 

och cancerbehandling. 

Coon & 

Coleman 

Keep moving: 

Patients with 

Myeloma talk 

about exercise 

and fatigue 

2004, USA, 

Oncology 

nursing forum 

Kvalitativ. 

Intervjuer  

Urval/ datainsamling: 

Inklusionskriterier: 

personerna erhöll samma 

behandling och hade 

samma diagnos.  

Analys: icke numerisk data. 

Studiens syfte är att 

belysa personers känslor, 

tro och erfarenheter om 

risker och fördelar med 

träning för 

cancerrelaterad fatigue. 

 Aktivitet bidrog till ett bättre 

socialt liv och personerna 

skattade sin fatigue lägre. Alla 

deltagare var övertygade om 

att aktivitet bidrar till positiva 

effekter samt att det är 

värdefullt att utföra aktiviter 

tillsammans.  

Haas Fatigue, Self-

efficacy, 

Physical 

Activity, and 

Quality of Life 

in Women With 

Breast Cancer 

2011, USA, 

Cancer Nursing 

Kvantitativ 

Urval/Datainsamling: 

Inklusionskriterier: kvinnor 

äldre än 18 år, kunna 

flytande engelska, genomgå 

cyklisk intravenös 

cytostatika behandling 

och/eller genomgå 

hormonterapi i minst tre 

Studiens syfte är att 

fastställa kopplingar 

mellan koncepten hos en 

modell av fatigue 

relaterad till cancer, egen 

förmåga, för fysisk 

aktivitet, fysisk aktivitet, 

och livskvalitet hos 

kvinnor som behandlas 

 Modellen testades och 

resultatet baserades på 73 

deltagare.  

Modellen förklarade 53 % av 

variationen i livskvalitet.  

28 % av variationen i fysisk 

aktivitet.  

31 % av variationen i egen 

förmåga. 
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månader, allmäntillstånd på 

mindre än två mätt på 

Eastern Cooperative 

Oncology Group skalan, 

och inte vara 

sjukhusinlagd. 

Rekryteringen skedde på 

tre läkarkontor.  

Analys: Deskriptiv statistik  

för bröstcancer. 

Headley, 

Ownby & John 

The Effect of 

Seated Exercise 

on Fatigue and 

Quality of Life 

in Women With 

Advanced Breast 

Cancer 

2004, USA, 

Oncology 

Nursing Forum 

Kvantitativ  

Urval och datainsamling: 

Rekryteringen skedde på ett 

cancer center. 

Inklusionskriterier: engelsk 

talande kvinnor, 18 år eller 

äldre, fått diagnoser bröst 

cancer stadie IV, samt är 

inplanerade att starta 

öppenvårds 

cytostatikabehandling. 

Personerna skall även 

kunna sitta i en vanlig stol i 

minst 30 min, ha åtkomst 

till en videospelare och TV.  

Exklusionskriterier: 

Kvinnor som fått strålning 

under de närmaste två 

månaderna, ska få 

hormonterapi, Dem som 

har ett hemoglobin värde 

på 8 g/dl eller mindre. 

Studiens syfte är att 

undersöka effekten av ett 

träningsprogram för att se 

om fatigue och 

livskvalitet påverkas hos 

kvinnor med bröstcancer 

med metastaser.  

 Fatigue minskade och det sågs 

en ökning av fysisk livskvalitet 

för båda grupperna. Den 

experimentella gruppen fick 

mindre minskning av fatigue 

och en mindre ökning av fysisk 

livskvalitet än vad 

kontrollgruppen fick.   
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Kvinnor som känner en 

smärta på 2 i vila på en 

skala 0-10.  

Analys: Deskriptiv statistik 

Jim, Small, 

Faul, Franzen, 

Apte & 

Jacobsen 

Fatigue, 

depression, 

sleep, and 

activity during 

chemotherapy: 

Daily and 

intraday 

variation and 

relationship 

among symptom 

changes. 

2011, USA, 

National 

institutes of 

health 

Kvantitativ 

Urval och Datainsamling:  

78kvinnor på cancer 

centrum gynekologisk 

cancer, inklusionskriterier: 

över 18år, genomgår 

cytostatikabehandling, ej ha 

psykiska störningar, förstå 

skriftligt och muntlig 

information på engelsa. 

Skattningsskalor. 

Analys: Deskrptiv statistik  

Undersöka daglig och vid 

behandling gällande 

fatigue, depression, 

aktivitet och sömn vid 

cytostatikabehandling.  

 Upplevelsen av fatigue ändras 

vid behandling och under tid. 

sömnen påverkades och 

förändrades även under tid. 

Losito, Murphy 

& Thomas 

The Effects of 

Group Exercise 

on Fatigue and 

Quality of Life 

During Cancer 

Treatment.  

2006, USA, 

Oncology 

Nursing Forum 

Kvantitativ  

Urval/Datainsamling: 

Deltagarna rekryterades via 

informationsblad som lades 

upp i ett väntrum i en lokal 

behandlingsklinik. 

Deltagarna behövde även 

godkännande från sin 

onkolog. 

Inklusionskriterier: Engelsk 

talande, ha en Karnofsky 

status på 80 eller över, inga 

hjärtsjukdomar eller 

kronisk obstruktion i 

Studiens syfte är att 

fastställa möjligheten att 

kunna delta i en 

strukturerat grupp 

träningsprogram för 

vuxna människor som får 

cancerbehandling och 

testa effekten av SGEP 

för att minska cancer 

relaterad fatigue och 

förbättra livskvaliteten.  

 Ingen skillnad hittades 

gällande fatigue och 

livskvalitet efter genomgången 

träningsprogram. Delskalans 

poäng för kroppslig smärta 

visade en markant minskning i 

symptom. Delskalans poäng 

för fysisk roll, vitalitet och 

social funktion ökade, men gav 

ingen statistisk betydelse. 

Social interaktion resulterade i 

en stark 

gruppsammanhållningen. Ett 

frågeformulär identifierade 
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lungsjukdom.  

Exklusionskriterier: 

skelettmetastaser, s-

hemoglobin: mindre än 10 

g/dl, vilosmärtor över två 

på en skala mellan 0-10.  

Analys: Deskriptiv statistik 

teman: stöd, lära av delad 

information, och nyttan av att 

ha ett träningsprogram som 

också fungerar som ett 

informell stödgrupp. 

Lundh Hagelin, 

Wengström, 

Åhsberg & 

Fürst 

Fatigue 

dimensions in 

patients with 

advanced cancer 

in relation to 

time of survival 

and quality of 

life 

2009, Sverige, 

Palliative 

medicine 

Kvantitativ  

Urval/datainsamling: 

Personer som var inlagda 

på en palliativ enhet eller 

vårdas palliativt med 

hemsjukvård. 

Inklusionskriterier: vara 

svensktalande, kognitiva 

kapabla att kunna genomgå 

studien.  

Analys: Deskriptiv statistik 

Undersöka relationen 

mellan fatigue, känslor 

och livskvalitet hos 

personer med cancer i 

livets slutskede.  

 Patienterna skattade sin fatigue 

som stark upplevde reducerad 

aktivitet och kvinnor och gifta 

upplevde högre grav av fatigue 

än män. 

Myers Chemotherapy-

Related 

Cognitive 

Impairment: The 

Breast Cancer 

Experience 

2012,USA, 

Oncology 

Nursing Forum 

Kvalitativ 

Intervjuer 

Urval och Datainsamling: 

Inklusionskriterier: 

Kvinnor som överlevt 

bröstcancer. Efter 6-12 

månader efter att ha 

avslutat behandlingen. 

Samt kvinnor som själv 

rapporterade sig uppleva 

kognitiva förändringar 

relaterat till 

Syftet med studien är att 

identifiera cytostatika 

relaterade kognitiva 

svårigheter hos kvinnor 

med bröstcancer. 

 Resultatet visar hur kvinnorna 

förändrades. Samt att det mest 

påfrestande symtomet är 

fatigue. 
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cytostatikabehandling. 

Analys: Innehållsanalys. 

Porock & 

Juenger 

Just go with the 

flow: a 

qualitative of 

fatigue in 

biotherapy 

2004, USA, 

European 

Journal of 

Cancer Care 

Kvalitativ 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Urval och Datainsamling: 

Rekryteringen skedde på 

cancer center. Ålder: 30-62 

år. Alla skulle genomgå 

bioterapi eller kombinerad 

bioterapi med cytostatika. 

Analys: Innehållsanalys 

Syftet med studien är att 

beskriva och utforska 

upplevelsen av fatigue 

hos personerna som 

mottager bioterapi eller 

kombinerad bioterapi 

med cytostatika.  

 Det hittade fyra teman i 

resultatet:  

1)  Svårighetsgraden i 

störningar i livet. 

2)  Förändrade sömnvanor 

3)  Behovet av information 

behöver tillgodoses 

4)  Råd till andra patienter 

Pryce, 

Munir&Haslam 

 

Cancer 

survivorship and 

work: 

symptoms, 

supervisor 

response, co-

worker 

disclosure and 

work 

adjustment.  

2007, England, 

Journal Of 

Occupational 

Rehabilitation,  

Kvantiativ 

Urval och Datainsamling: 

18-68 år, personer som 

genomgår 

cancerbehandling och 

personer som har 

genomgått 

cancerbehandling, att dem 

jobbat när de genomgått 

eller genomgår 

cancerbehandling. 

Analys:Deskriptiv statistik 

Syftet med denna studie 

är att undersöka 

symptom,  justeringar i 

jobbmiljön, kunna berätta 

om cancer till 

arbetsledare och 

medarbetare för att kunna 

arbeta under primär 

cancer 

behandling och kunna 

komma tillbaka till 

arbetet efter behandling. 

 Resultatet visar på att fatigue 

var svårhanterligt och stessen 

runt att drabbas av cancer ökar 

när personer arbetar under 

cancerbehandlingens gång. 

Läkar besök ökade i mängd 

ökade. Möjligheten att få jobba 

flexibelt och få berätta för 

kollegor och chef om sitt 

tillstånd visade ha positiv 

effekt på att klara av att arbeta 

under behandlingens gång. 

 

Rosman „Recovered from 

cancer but still 

ill‟: strategies 

used to 

2009, 

Nederländerna, 

European 

Journal of 

Kvalitativ 

Semi strukturerade 

intervjuer 

Urval och Datainsamling: 

Analyserar upplevelsen 

av hur före detta cancer 

patienter som flera år 

efter sjukdomen 

 Resultatet delas upp i olika 

teman: 

1) Från normal till 

patologisk fatigue 
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legitimize 

extreme 

persistent fatigue 

in disease-free 

cancer patients 

Cancer Care Personer som var 

friskförklarade från sin 

cancer men som led av 

extrem fatigue efter 7-10 år 

efter. Alla deltagare var 

kvinnor i ådern 25-65 år. 

Analys: Innehållsanalys 

fortfarande lider av 

extrem fatigue. 

Belyser hur dessa 

symtom kan vara 

problematiska och 

belyser vilka coping 

strategier som individer 

använder för att kunna 

leva med fatigue. 

2)  Individuella 

tillvägassätt: Utveckla 

individuella strategier  

3) Jobba för att legitimesera 

fatigue 

4) Cancer och fatigue 

gruppens roll för att 

legitimesera fatigue 

5) Kollektiva sätt för att 

jobba för 

legitimiseringen för 

fatigue och negeringen 

av dysfunktion. 

 

Tsai, Lin, Chao 

& Lin 

The fatigue 

experiences of 

older Taiwanese 

women with 

breast cancer  

2010, Taiwan, 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Kvalitativ 

Semi strukturerade 

intervjuer  

Urval och Datainsamling: 

Inklusionskriterier: 

Kvinnor, ålder: 65 eller 

äldre. Diagnostiserad med 

bröstcancer. Själv 

rapportering av att uppleva 

fatigue. Inga uppenbara 

kognitiva störninga. Kunna 

prata mandarin eller 

taiwanska. Kunna ge sitt 

tillstånd till att vara med i 

studien. 

Rekryteringen gjorde på 

flera cancrar center i 

Syftet med studien är att 

studera Taiwanska 

kvinnors erfarenheter av 

att leva med fatigue vid 

bröstcancer. 

 Tre teman uppkom i resultatet:  

1) Faktorer relaterade till 

fatigue  

2) Tolkningar av fatigue  

3) Sätt att hantera fatigue 
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Taiwan.  

Analys: Innehållsanalys 

 


