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ABSTRACT 
 
Cancer-related fatigue is the most common and frequently reported symptom related to cancer 
and cancer treatment. Although a great deal of research has been conducted to describe the 
symptom experience of patients with cancer and its treatment, information on how to best 
manage symptoms has lagged far behind. The aim of this literature review was to illustrate 
which factors nurses and patients describe as relevant for the nursing care of cancer-related 
fatigue. The result showed that fatigue was a big problem for both patients and nurses. Seven 
factors within nursing care were identified as relevant from both patients and nurses 
perspective. One of the most important factors was the lack of awareness of fatigues impact 
on daily life, by cancer care providers. Patients wanted more information and education, for 
both themselves and their families, about how fatigue can affect them and how to manage the 
symptom. Further more nurses consider the management of fatigue as an important issue, but 
they need more education and tools for measurement and guidelines for effective strategies to 
manage fatigue. 
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INLEDNING 
 
  
Fatigue anses idag som det mest frekvent rapporterade symtomet hos patienter med cancer  

(Magnusson, Ekman, Berthold, Möller & Wallgren,1998; Ahlberg, Ekman, Gaston-Johansson 

& Mock, 2003). Hela 70-100 procent av alla individer som behandlas för cancer, drabbas av  

cancerrelaterad fatigue (CRF). Inom omvårdnadsforskningen har det de senaste åren ägnats 

stor uppmärksamhet kring hur problemen kring fatigue påverkar det dagliga livet för den 

drabbade och dennes närstående. Metoder att identifiera symtom och bakgrundsfaktorer samt 

strategier för att lindra patienternas besvär av fatigue har utformats, men är idag inte 

tillräckligt standardiserade och används inte rutinmässigt (Ahlberg et al., 2003). 

 

Som sjuksköterskor inom onkologisk omvårdnad upplever vi att fatigue är ett problem, som 

inte får tillräcklig uppmärksamhet i förhållande till vad det innebär eller vilka konsekvenser 

det har för patientens livskvalitet. Vår upplevelse är att många sjuksköterskor, trots att 

symtomet rönt stor uppmärksamhet inom omvårdnadsforskningen, inte har tillräckliga 

kunskaper om begreppet och dess innebörd. På grund av osäkerhet i bemötandet och i 

omhändertagandet av patient med fatigue så frågar sjuksköterskan inte om patientens 

upplevelse av fatigue. Detta kan ha som konsekvens att patienten heller inte rapporterar om 

sin upplevda  fatigue. Vi anser därför att detta omvårdnadsproblem är ett viktigt 

forskningsområde och ett omvårdnadsproblem som bör prioriteras av sjuksköterskan i 

omvårdnadsarbetet, för att öka välbefinnandet hos patient med cancersjukdom. 

 

 
BAKGRUND 
 
Historik 
 
Ordet fatigue härstammar från latinets fatigatio, som betyder uttröttning eller utmattning. 

Ordet Fatigatio kommer i sin tur från verbet fatigare, som betyder trötta, besvära, plåga och 

pina (Lindskog, 1997). 

Fatigue har studerats i olika perioder och inom olika områden sedan början av förra seklet. 

Under och efter första världskriget studerades i England, hur fatigue påverkade 

produktiviteten hos arbetarna inom vapenindustrin. Det undersöktes då hur arbetstider, 

skiftarbete och arbetsmiljö påverkade eller begränsade arbetsprestationerna. Under 1940-50 
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talet, studerades hur piloter inom försvaret påverkades av fatigue vid långa och nattliga 

flygningar Ett tredje område som undersökte var om man kunde finna några samband mellan 

fatigue, bilkörning och antal olycksincidenter. Året 1947 började man tala om fatigue som ett 

begrepp. Det förklarades då främst som en subjektiv trötthet eller olustkänsla orsakad av en 

aktivitet som ledde till syrebrist i musklerna (Cameron,1973). 

 

Fatigue och omvårdnad 
Fatigue är idag ett komplext fenomen som studerats inom flera olika discipliner, främst inom 

omvårdnad, psykologi och medicin. Inom svensk omvårdnadsforskning används det engelska 

ordet fatigue, då det har en mera mångfacetterad betydelse av trötthet, kraftlöshet, utmattning 

och svaghet i så väl fysisk, psykisk som emotionell bemärkelse. På svenska översätts ordet 

fatigue ofta till trötthet, vilket inte ger en fullständig beskrivning av fenomenets innebörd 

(Magnusson et al.,1998). Det är inte förrän helt nyligen som cancerrelaterad fatigue har 

accepterats som en diagnos i International Classification of Diseases (Portenoy & Itri, 1999).   

I omvårdnadslitteraturen skiljer man på akut och kronisk fatigue. Akut fatigue är den form av 

trötthet som vi alla känner till. Den har en beskyddande funktion och ger signal till individen 

att slå av på tempot innan kroppen tar skada. Varaktigheten är kort och vila eller sömn hjälper 

för att återfå energin. Akut fatigue är ofta lokaliserad till en viss del av kroppen till exempel 

armar, ben eller ögon (Ahlberg et al., 2003). Kronisk fatigue är en onormal och ovanligt stark 

trötthet som varar över en längre tid och tilltar i styrka. Den är ofta generell och ger en känsla 

av kraftlöshet i hela kroppen. Känslan av trötthet är oproportionerlig mot eller saknar relation 

till den aktivitet som är utförd. Sömn och vila ger oftast ingen lindring. Denna kroniska form 

av fatigue, tjänar inget användbart syfte och förknippas med tumörsjukdom och dess 

behandling (Reitan & Schjölberg, 2000). Litteraturen beskriver olika duration av fatigue, för 

att den ska räknas som kronisk bör den ha en variation från 1-6 månader (Magnusson et al., 

1998). 

 

Närliggande begrepp och definitioner 

De begrepp som delvis kan sammanfalla med fatigue är svaghet, trötthet och asteni. 

Svaghet beskrivs som att en individ inte har tillräckligt med styrka och energi till exempel 

beroende på att de är för små till kroppsstorlek eller har en sjukdom (Tiesinga, Theo & 

Ruud,1996). 
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Trötthet beskrivs av som en normal och tillfällig brist på styrka och energi som man kan vila 

sig fri från (Trendall, 2000). Asteni beskrivs som utan styrka eller förlust av styrka och 

förknippas ofta med muskelsjukdom eller cerebral sjukdom (Tiesinga et al.,1996). 

När det gäller fatigue i samband med cancersjukdom har forskarna inte enats om en universell 

definition, utan flera olika definitioner förekommer. Den senaste definitionen om Cancer- 

relaterad fatigue definieras av National Comprehensive Cancer Network (NCCN) (2003) 

enligt följande:  

 

”A persistent, subjective sense of tiredness related to cancer or cancer treatment that 

interferes with usual functioning, can be described in terms of perceived energy, mental 

capacity, and psychological status. It arises over a continuum, ranging from tiredness to 

exhaustion. But, by contrast with the tiredness sometimes felt by a healthy individual, cancer- 

related fatigue is perceived as being of greater magnitude, disproportionate to activity or 

exertion, and not completely relieved by rest, leaving the patient with an overwhelming and 

sustained sense of exhaustion. Fatigue is an umbrella term use to describe various sensations 

or feelings, and a variety of expressions of reduced capacity at physical, mental, emotional, 

or social lives. How cancer- related fatigue is related to indicators of tiredness, such as 

reduced energy expenditure, sleep disturbance, attention deficits, decreased endurance, and 

weakness, is unclear (Ahlberg et al., 2003, p.640). 

 

Etiologi 
De specifika mekanismer som orsakar cancerrelaterad fatigue är inte helt kartlagda, men både 

fysiska och psykosociala faktorer påverkar uppkomst, grad, omfattning och upplevelse av 

symtomet (Ahlberg et al., 2003). Det är osannolikt att en enda orsak kan isoleras utan 

förmodligen finns det en rad faktorer som för varje enskild patient orsakar fatigue. På grund 

av detta beskrivs fatigue som ett multifaktorellt symtom (Gall,1996; Curt,2000). 
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Fysiska orsaker 
Anemi 

Fatigue är den vanligaste manifestationen vid anemi. Blödning, benmärgssuppression och 

dåligt nutritionsstatus spelar stor roll vid utvecklandet av cancerrelaterad anemi. En annan 

orsak kan vara den vid cellsönderfall ökade insöndringen av cytokiner, som genom att minska 

produktionen av erytropoetin leder till anemi. Det minskade antalet röda blodkroppar 

reducerar kroppens förmåga att transportera syre med anfåddhet och fatigue som följd 

(Reitan & Schjölberg; 2000; Ahlberg et al., 2003). 

 

Metaboliska förändringar 

Kakexi anses som en viktig faktor för utvecklande av fatigue. Det har visat sig att de 

metaboliska förändringar i samband med cancersjukdom till stor del har att göra med 

cytokiner som insöndras i ökad mängd. Dessa kan genom påverkan av hypotalamus förändra 

reglering av hunger och mättnad och bidra till kakexi (Reitan & Schjölberg, 2000). 

Hypercalcemi i samband med cancersjukdom kännetecknas ofta av trötthet och svaghet och 

kan orsaka fatigue (Gall,1996). 

 

Cancersjukdomen  

Cancersjukdomen i sig kan vara en orsak till fatigue. Symtom som smärta, feber andnöd, 

illamående och kräkning förstärker ofta upplevelsen av fatigue (Gall,1996). Det verkar troligt 

att tumörbördan, det vill säga sjukdomens utbredning och förekomst av metastaser, ökar 

upplevelsen av fatigue. Sambandet är ännu ej helt klarlagt men pekar på att en stor 

tumörbörda kan vara förknippad med ökad grad av fatigue (Ahlberg et al., 2003). 

 

Immobilisering 

Upplevelsen av fatigue är förknippat med aktivitetsnivå och funktionell kapacitet. 

Immobilisering kan vara en bidragande orsak till fatigue (Smets, Garssen, Schuster-

Uitterhoeve & Haes, 1993). I en studie av patienter med bröstcancer som under 

cytostatikabehandling hade en reducerad fysisk aktivitet, framkom att de upplevde fatigue i 

högre grad jämfört med de patienter som var mer fysiskt aktiva (Mock, 2003).  
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Cancerbehandling 

Fatigue rapporteras hos 80-99 procent av  patienter som genomgår cytostatikabehandling, 

strålning eller en kombination av dessa (Reitan & Schjölberg, 2000). 

Vid cytostatikabehandling är graden av fatigue beroende av drog och dos. Symtomen följer 

behandlingscykeln och är som värst 4-10 dagar efter genomförd behandling för att sedan avta. 

Fatigue ackumuleras i kroppen och blir ofta värre allt eftersom behandlingen pågår. Trolig 

orsak till fatigue vid cytostatikabehandling är benmärgssuppresion, cellsönderfall samt 

ansamling av slaggprodukter (Curt, 2000; Reitan & Schjölberg, 2000). Särskilt hög frekvens 

av fatigue rapporteras av kvinnor som erhåller adjuvant cystostatikabehanling mot 

bröstcancer, dessa patienter är i allmänhet symtomfria före insättandet av behandling. Fatigue 

kan till viss del kvarstå i upp till två år efter avslutad behandling med cytostatica (Curt, 2000; 

Ahlberg et al., 2003). Vid strålbehandling anses fatigue vara den enda systematiska 

sidoeffekten. Fatigue uppkommer oftast under den första strålningsveckan och avtar oftast 2-4 

veckor efter avslutat behandling, men kan finnas kvar under lång tid efter avslutad 

behandling. Värst drabbade av fatigue vid strålning är de patienter som blir strålade mot 

bröstkorgen. Även andra former av cancerbehandling kan ge upphov till fatigue. Vid 

behandling med interferon är fatigue en vanlig bieffekt (Nail & King, 1987; Magnusson et 

al.,1998; Reitan & Schjölberg, 2000). Kirurgi kan ge fatigue, detta är dock inte specifikt för 

patienter med cancer (Nail & King, 1987). Mekanismerna kring cancerbehandling relaterat till 

fatigue är mångsidig. Det är värt att notera att fatigue och andra symtom kan minska hos 

patienter med metastaserande cancersjukdom om cancern svarar på behandlingen (Ahlberg et 

al., 2003). 

 

Psykosociala orsaker 
Ångest, depression och sömnsvårigheter är vanliga orsaker till fatigue. Omvänt är fatigue ett 

av de mest klassiska symtomen på depression. Deprimerade personer karaktäriseras av att ha 

energibrist och nedsatt ork för fysisk aktivitet (Nail & King, 1987). Motsägande data existerar 

angående relationen mellan fatigue och depression, men behandling av det ena kan dock leda 

till förbättring av det andra (Magnusson et al., 1998). De patienter som har dålig prognos eller 

är extremt rädda för behandlingens bieffekter kan uppleva mer fatigue som ett resultat av 

ångest och depression. Kan ångest och depression reduceras hos dessa patienter, kan de även 

uppleva en minskad fatigue (Nail & King, 1987; Smets et al.,1993). Emotionell stress som 

oro, ängslan, spänningar och konflikter leder till ökad energiförbrukning och kan orsaka 
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fatigue (Reitan & Schjölberg, 2000). Sociala faktorer som kan påverka uppkomsten av fatigue 

är bland annat det sociala nätverket, kulturella aspekter och ekonomiska faktorer  

(Magnusson et al., 1998). 

 

Fatigues olika dimensioner 
Det som ovan beskrivits belyser fatigues multifaktorella orsaker. För att kunna ge god 

omvårdnad är det viktigt att sjuksköterskan har förståelse för begreppet fatigue utifrån 

patientens perspektiv, där upplevelsen av fatigue kan beskrivas utifrån olika dimensioner 

(Magnusson, Möller, Ekman & Wallgren, 1999). En dimension beskrivs som en komponent i 

ett komplext begrepp (Polit & Beck, 2004). Upplevelsen av fatigue påverkar patienten till 

både kropp och själ och kan delas ofta in i en fysisk, en affektiv samt en kognitiv dimension 

(Tiesinga et al., 1996). Piper, Lindsey och Dodd (1987) registrerade fyra dimensioner och 

delade upp dem i en subjektiv dimension (perception) och tre objektiva dimensioner 

(fysiologisk, biokemisk och beteendemässig). Vidare beskriver Piper et al. (1987) flera  

subdimensioner av den subjektiva dimensionen till exempel, variation, grad, känsla och 

upplevelse av fatigue.  I en studie av Magnusson et al. (1999) framkom att fatigue upplevdes 

som en process och var multidimensionell. Upplevelsen av fatigue kunde delas in i sju 

dimensioner, känsla av förlust, beroende, sjukdomskänsla, abnorm svaghet, psykisk stress, 

känslomässig utsatthet och svårighet att ta initiativ. Alla respondenterna i studien beskrev mer 

än en av dessa dimensioner. Den subjektiva dimensionen är den dimension som bör vara i 

fokus inom omvårdnadsforskningen för att ge en inblick i hur patienten upplever fatigue 

(Tiesinga et al.,1996). 

 

Innebörder och konsekvenser av fatigue 
Fysiska innebörder och konsekvenser  
För att beskriva fatigue används ofta metaforer. Patienter beskriver den fysiska innebörden av 

fatigue som att vara utmattad, dränerad på energi samt att ha allmän sjukdomskänsla (Ream & 

Richardson, 1997). Fatigue beskrivs ofta i relation till smärta, sömnvanor och allmän 

funktion. På grund av fatigue hindrades patienter att hålla samma takt som förut, de sov mer 

än de brukade och kunde inte att leva ett normalt liv (Curt, 2000). 
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Psykosociala innebörder och konsekvenser 
Fatigue kan leda till minskad motivation och intresse för omgivningen. Patienter upplever ofta 

att de måste tvinga sig till att göra saker. I samband med upplevelsen av fatigue kan känslor 

som sorgsenhet, ångest, frustration och irritation förekomma (Curt, 2000). Den kognitiva 

förmågan påverkas och kan ge koncentrationssvårigheter och minnesstörningar. Självkänslan 

kan påverkas och patienter beskriver en känsla av hopplöshet, värdelöshet samt att de ibland 

känner det som om de vill dö (Magnusson et al.,1999; Curt, 2000). Fatigue påverkar hela 

familjen, inte bara den sjuke. Fatigue kan innebära svårigheter att bibehålla sina roller i 

familjen, på arbetet och bland vänner. Relationen till partnern kan förändras, patienter 

beskriver avsaknad eller minskat intresse för närhet där fatigue raderar ut känslor av lust och 

längtan. Möjligheten att upprätthålla ett socialt liv reduceras och kan medföra isolering (Ream 

& Richardson,1997; Curt, 2000).  

 

Ekonomiska konsekvenser 
Fatigue kan påverka förmågan att yrkesarbeta. Bristande ork och koncentrationssvårigheter 

kan inge känslan av att göra ett dåligt arbete och att vara oförmögen att klara arbetslivet 

(Ream & Richardson,1997). Många patienter behöver på grund av fatigue vara helt eller 

delvis sjukskrivna. Även de närstående kan i viss utsträckning behöva vara hemma från 

arbetet för att hjälpa och stödja den sjuke. På grund av den minskade arbetsinkomsten drabbas 

ekonomin och detta kan ge upphov till stress och oro (Curt, 2000). 
 

Sjuksköterskans kompetens 
Då vården av patienter med cancer blivit alltmer komplicerad, finns ett ökat behov av 

vidareutbildning inom onkologisk omvårdnad. Förändringar i livsmönster och levnadsvanor, 

den ökade medellivslängden, upplevelser av och reaktioner på cancerdiagnosen, sjukdomens 

inverkan på nuet och framtiden och andra sjukdomar hos äldre patienter, bidrar till att göra 

vården mer komplicerad. Dessutom har det gjorts enorma framsteg inom modern 

cancerbehandling. Ofta får patienten en kombination av olika behandlingar som kan leda till 

mer omfattande biverkningar och längre rehabiliteringstid. För att kunna tillgodose patientens 

omvårdnadsbehov måste en onkologisjuksköterska ha insikt i och kunskaper om det 

sjukdomsförlopp som patienter med cancer genomgår, var och en på sitt sätt och med sin 

speciella upplevelse (Reitan & Schjölberg, 2000). För att öka förståelsen för patientens 

situation krävs att sjuksköterskan har en holistisk människosyn, som bygger på att kropp och 
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psyke inte skiljs åt. Man kan heller inte skilja på människa och situation. Det är viktigt att ha 

förståelse för patientens bakgrund och vad som betyder något samt att en människa alltid 

befinner sig i ett livssammanhang. Det är viktigt att sjuksköterskan tar reda på patientens egen 

livshistoria, hans upplevelser av sjukdomen och sjukdomens innebörd och konsekvenser. 

Patientens uppfattning av situationen blir då tydligare och hjälper sjuksköterskan att se 

patienten i hans eget sammanhang (Benner & Wrubel, 1989; Reitan & Schjölberg, 2000). 

Detta kan stödjas i sjuksköterskan omvårdnadsansvar, enligt SOSFS (1993:17) där det bland 

annat beskrivs att omvårdnaden skall ske utifrån ett helhetsperspektiv. 

I onkologisjuksköterskans ansvar, enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor (SOSFS, 1995:5) som nu är under omarbetning, ingår bland annat ett ansvar 

för att identifiera och tillgodose patientens behov av information om maligna 

tumörsjukdomar, dess behandlingar och biverkningar. Dessutom skall sjuksköterskan bedöma 

vilka åtgärder som behöver vidtas för att lindra symtom, genomföra dessa och vid behov 

tillkalla expertis.  

 

 

Problemområde 
Under det senaste decenniet har cancerrelaterad fatigue ägnats stor uppmärksamhet inom 

omvårdnadsforskningen, men kunskap om och behandling av symtomet är fortfarande 

begränsad (Ahlberg et al., 2003). Symtom som illamående, kräkning och smärta upplevs idag 

inte som något stort problem av patienterna, då nya läkemedel och behandlingsstrategier 

framtagits. Fatigue däremot är det symtom som patienter upplever som svårast att hantera och 

som har mest negativa effekter på deras dagliga liv och livskvalitet (Ream & Richardson 

1999). Sjuksköterskan har en viktig roll när det gäller att identifiera de riskfaktorer som kan 

orsaka cancerrelaterad fatigue. En ökad förståelse för patientens upplevelse av fatigue kan 

ligga till grund för åtgärder att förebygga eller att minska cancerrelaterad fatigue (Ahlberg, 

2004). 
 

SYFTE 
Syftet var att belysa vilka faktorer som sjuksköterskan och patienten beskriver har betydelse 

för omvårdnaden vid cancerrelaterad fatigue. 
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METOD 
Sökning och urval 
Uppsatsens metod var litteraturstudie, vilket innebar att vetenskaplig litteratur söktes utifrån 

uppsatsens syfte (Polit & Beck, 2004). Systematisk sökning av vetenskapliga 

omvårdnadsartiklar i ämnet fatigue gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed. Cinahl beskrivs 

av Polit och Beck (2004) som en av de mest användbara databaserna för sjuksköterskor.  

Sökningen gjordes utifrån syftet, att beskriva omvårdnaden utifrån både patientens och 

sjuksköterskans perspektiv. Sökorden som användes var: Cancer, fatigue, nursing, nursing 

experience, patient experience. Sökorden användes enskilt och i kombination med varandra.  

För att begränsa sökningen lades sedan sökordet assessment till, (se bilaga ). Sökning med 

svenska sökorden: Bedömning, cancer, fatigue, omvårdnad, patientens upplevelse och 

sjuksköterskans upplevelse gav inga träffar som innefattade vetenskapliga studier, utifrån det 

valda syftet. De funna artiklarnas referenslistor användes för vidare manuell sökning. 

Sökningen begränsades till att innefatta artiklar byggda på empiriska studier från 1995 och 

framåt. Mot uppsatsens syfte överensstämde 17 artiklar. Alla artiklar som användes i 

resultatet byggde på artikelförfattarnas egna studier, för utom en som var en 

forskningsöversikt. Genom att läsa artiklarnas abstract, gjordes ett urval av artiklar 

innefattande patientens eller sjuksköterskans beskrivning av omvårdanden vid fatigue. 

Avsikten var att fördela artiklarna så att lika många artiklar belyste patientens respektive 

sjuksköterskans perspektiv. I exkluderingen togs litteratur som hade ett medicinskt perspektiv 

bort. Vidare exkluderades artiklar vars innehåll var inriktat på barns upplevelser, vilket inte 

var aktuellt i denna studie. Sökningen skedde på sjukhusbiblioteket på Uddevalla sjukhus och 

på högskolans bibliotek i Vänersborg.  

 

Analys 
Författarna har valt att som analysmetod använda sig av flödesschemat för litteraturstudier i 

Polit och Beck (2004, p.105). Denna analysmetod innebär att sökning, identifiering, urval och 

analys av litteratur sker utifrån ett strukturerat schema. Artiklarna lästes först enskilt av båda 

författarna. Bearbetningen av artiklarna skedde utifrån att få svar på vilka faktorer som 

sjuksköterskan och patienten beskrev hade betydelse för omvårdnaden av patient med fatigue. 

Först gjordes en ostrukturerad läsning med fokus på omvårdnad. Därefter lästes artiklarna 

ännu en gång med syftet att särskilja sjuksköterskans och patientens beskrivning av 

omvårdnaden. För att tydliggöra de olika perspektiven, skedde understrykningar med pennor i 
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två olika färger. Efter denna strukturerade läsning, vilket skedde av båda författarna, kunde 

sju faktorer identifieras som betydelsefulla för omvårdnaden. Dessa faktorer beskrevs till 

största del av både patient och sjuksköterska. De faktorer som identifierades var, medvetenhet 

och förståelse, kunskap och utbildning, tillgänglighet, relation och kommunikation, begrepp 

och definition, bedömnings- och mätmetoder samt omvårdnadsstrategier. Resultatet 

strukturerades sedan efter de funna faktorerna.  

 

Tabell 1. Litteraturöversikt över valda artiklar 

Förf./Publ.år/Titel Syfte Metod Urval 
 
Coackley, A., Hutchinson, 
T., Saltmarsh, P., Kelly, 
A., Ellershaw, JE., 
Marshall, H., & Brunston, 
H. (2002). Assessment and 
management of fatigue in 
patients with advanced 
cancer: developing 
guidelines.  
 

 
Belysa hur fatigue påverkar 
patienters liv, samt 
beskriva hur sjuksköterskor 
utreder och åtgärdar fatigue 
hos patienter med cancer. 
Att utveckla riktlinjer för 
att bedöma och åtgärda 
fatigue. 

 
Frågeformulär. 

 
16 sjuksköterskor 
verksamma inom kirurgi 
och palliativ omvårdnad. 

 
Curt, G., Breitbart, W., 
Cella, D., Jerome, E., & 
Groopman, S., Horning, J., 
& Itri, L. (2000). Impact of 
cancer-related fatigue on 
the lives of patients: New 
findings from the fatigue 
coalition. 

 
Att beskriva fatigues 
förekomst och varaktighet 
hos patienter med cancer 
samt belysa fysisk, mental, 
social och ekonomisk 
påverkan på dagligt liv. 

 
Semistrukturerade 
frågeformulär. 

 
379 patienter som erhöll 
cytostatika och/eller 
strålning. Medianålder 62 
år. 

 
Ferell, B., Grant, M., Dean, 
G., Funk, B., & Ly, J. 
(1996). “Bone tired”: The 
experience of fatigue and 
its impact on quality of 
life. 

 
Att beskriva fatigues 
påverkan på livskvaliten 
hos patienter med cancer. 

 
Kvalitativ 
intervjustudie av 
narrativ karaktär. 

 
910 kvinnor med 
bröstcancer, 
livmodercancer eller 
thyroideacancer. Ålder 
22-79 år. 

 
Given, B., Given, C., Mc 
Corkle, R., Kozachik, S., & 
Cimprich, B. (2002). Pain 
and fatigue management: 
Results of a nursing 
randomized clinical trial. 

 
Att under 20 veckor  
jämföra smärta och fatigue 
hos 2 grupper av patienter 
som genomgår cytostatika, 
där den ena gruppen får 
mera stödjande åtgärder 
jämfört med den andra. 

 
Telefonintervjuer vid 
tre olika tillfällen. 

 
53 patienter i 
experimentgruppen och 
60 patienter i 
kontrollgruppen. 

 
Glaus, A., Crow, R., & 
Hammond, S. (1996). A 
qualitative study to explore 
the concept of 
fatigue/tiredness in cancer 
patients and healthy 
individuals. 

 
Att beskriva upplevelsen 
av fatigue hos friska och  
individer med 
cancersjukdom. 

 
Kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
intervjuer. Grounded 
therory. 

 
20 friska individer och 20 
individer med 
cancersjukdom, varav 9 
kvinnor och 11 män. 
Ålder 42-81 år. 
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Förf./Publ.år/Titel Syfte Metod Urval 
 
Hammick, M., & Stone, 
P. (2003). Cancer fatigue 
and its impact on patients: 
knowledge within the 
cancer care team. 

 
Att kartlägga 
vårdpersonalens kunskap 
om cancerrelaterad 
fatigue och dess påverkan 
på patienten. 

 
Kvantitativ studie med 
frågeformulär. 

 
368 vårdpersonal. 
Onkologsjuksköterskor, 
Röntgenassistenter, 
onkologer, hematologer. 

 
Hamilton, J., Butler, L. 
Wagenaar, H.,  
Sveinson, T., Ward, A., & 
Mc Lean, L. (2001). The 
impact and management 
of cancer- related fatigue 
on patients and families. 

 
Att undersöka fatigues 
påverkan på inivider med 
lungcancer och deras 
familjer samt hur de 
hanterade fatigue. 

 
Kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
intervjuer. 

 
22 patienter med 
småcellig lungcancer 
varav 10 kvinnor och 12 
män. Ålder 46-80 år. 18 
närstående. 
 

 
Hilfinger-Messias, 
DA.K., Yeager, K.,  
Dibble, S., & Dodd, M. 
(1997). Patients 
perspectives of fatigue 
while undergoing 
chemoterapy. 

 
Att beskriva upplevelsen 
av fatigue hos patienter 
som genomgår 
cytostatikabehandling. 

 
Kvalitativ 
semistrukturerade 
intervjuer. Grounded 
theory. 

 
127 vuxna individer varav 
88 st. kvinnor och 39 st. 
män. Medelålder 55 år. 

 
Knowles, G., Borthwick, 
D., Mc Namara, S., 
Miller, M., & Leggot, L. 
(2000). Survey of nurses 
assessment of cancer-
related fatigue. 

 
Att utvärdera hur 
sjuksköterskor  
identifierar och åtgärdar 
fatigue. 

 
Kvantitativ studie med  
frågeformulär. 

 
84 sjuksköterskor 
verksamma inom 
onkologi i Edingburgh. 

 
Magnusson, K., Karlsson, 
E., Palmblad, C., Leitner, 
C., & Paulson, A. (1997). 
Swedish nurses 
estimation of fatigue as a 
symtom in cancer patients 
– report on a questionarie.

 
Att kartlägga 
onkologisjuksköterskors 
kunskap om fatigues 
natur och dess orsaker. 

 
Halvstrukturerade 
frågeformulär. 

 
215 
onkologsjuksköterskor. 

 
Miller, M., & Kearney, N. 
(2001). Cancer-related 
fatigue: knowledge, 
attitudes and institutional 
practises. 

 
Att beskriva 
sjuksköterskors kunskap 
och attityder till fatigue 
inom olika discipliner. 
 

 
Strukturerade 
frågeformulär. 

 
470 sjuksköterskor. 
 

 
Ream, E., Browne, N., 
Glaus, A., Knippling, I., 
Frei, A. (2003). Quality 
and efficacy of 
educational materials on 
cancer-related fatigue: 
views of patient from two 
European countries. 

 
Att utreda patientens 
behov av utbildning och 
beskriva vilka resurser 
patienten använder sig av 
för att hantera fatigue. 

 
Kvalitativ studie med två 
fokusgrupper. 

 
10 dagvårdspatienter i 
Storbritannien och 10 
patienter från Schweiz, 
vilka erhöll cytostatika. 
De skulle ha upplevt 
fatigue. 
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Förf./Publ.år/Titel Syfte Metod Urval 
 
Rustöen, T., Schjölberg, 
T., & Wahl, A. (2003). 
What areas of cancer care 
do Norweigan nurses 
experience as problems. 

 
Att beskriva de problem 
sjuksköterskor inom 
cancersjukvården möter I 
sitt dagliga arbete. 

 
Frågeformulär speciellt 
utformade för onkologisk 
omvårdnad. 

 
199 norska 
sjuksköterskor arbetande 
inom onkologisk vård. 

 
Stone, P., Ream, E., 
Richardson, A., 
Thomas, H., Andrews, P., 
& Cambell, P. 
(2003).Cancer-related 
fatigue- a difference of 
opinion? Results of a 
multicentre survey of 
healthcare professionals, 
patients and caregivers. 
 

 
Att undersöka patienters , 
närståendes och 
vårdpersonalens 
upplevelse av fatigues  
påverkan på 
livskvaliteten. 

 
Frågeformulär. 

 
576 patienter, 454 
närstående och 368 
vårdpersonal. 

 
Tiesinga, L., Dijkstra,  
A., Dassen, T., Halfens, 
R.,  & Van den Heuvel, 
W. (2002). Are nurses 
able to assess fatigue, 
exertion fatigue and types 
of fatigue in residential  
home patients? 

 
Att undersöka 
sjuksköterskans förmåga 
att bedöma fatigue hos 
patienter i särskilda 
boende. 

 
Kvalitativ metod med 
frågeformulär. 

 
44 patienter och 20 
sjuksköterskor. 

 
Vogelzang,NJ., Breitbart, 
W., Cella, D., Curt, GA., 
Groopman, JE., Itri, LM.,  
& Johnson, DH. (1997). 
Patient, caregiver, and 
oncologist perception of 
cancer-related fatigue: 
result of a tripart 
assessment survey. 

 
Att beskriva orsaken till 
fatigue utifrån 
patienternas, närstående 
och läkarens perspektiv. 

 
Kvalitativ 
fenomenologisk studie 
med frågeformulär och 
telefonintervjuer. 

 
419 personer med bröst 
och genitalcancer. 
Medelålder 65 år.197 
läkare och 200 
närstående. Slumpvis 
utvalda bland hushåll i 
USA. 

 
Wu, HS., & Mc 
Sweeney, M. (2001). 
Mearsument of fatigue in 
people with cancer. 

  
Att utvärdera kvalitén på 
tillgängliga instrument 
för bedömning av fatigue. 

 
Litteraturstudie och 
forskningsöversikt. 

 

 
16 olika bedömnings och 
mätinstrument. 
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RESULTAT 
Resultatet har indelats och presenteras utifrån de sju funna faktorer som sjuksköterskor och 

patienter beskrev hade betydelse för omvårdnaden vid cancerrelaterad fatigue. Den faktor som 

framkom vara den mest betydelsefulla för patienten inleder resultatet. Då det varit möjligt har 

vi presenterat patienternas perspektiv först under varje huvudrubrik och därefter 

sjuksköterskans. För att ytterligare belysa varje faktors betydelse så inleds varje del med ett 

patientcitat. 

 

Medvetenhet och förståelse 
” the fatigue I have experienced affects physical and emotional, intellectual and spiritual 

senses. It is difficult to meditate, for example, when weary to the bone. I have said to family, 

oncologist, and friend alike, I Would gladly trade the fatigue for additional nausea – not as 

pleasant for others in the vicinty – but indicative of how bad fatigue is” 

(Ferell et al., 1996, p. 1544). 

 

Trots att patienter rapporterade fatigue som det symtom som till störst del påverkade det 

dagliga livet så beskrevs brist på förståelse från sjukvårdspersonal (Curt, Breitbart, Cella, 

Jerome, Groopman, Horning & Itri, 2000; Ream, Browne, Glaus, Knipping & Frei, 2003). 

Patienterna rapporterade att de inte blev tagna på allvar och upplevde att fatigue bedömdes av 

sjukvårdspersonalen som en normal och förväntad biverkan vid cancer och cancerbehandling. 

Patienterna beskrev att fatigue bagatelliserades på grund av att det inte var ett livshotande 

tillstånd, men upplevde att det ibland var lika viktigt att behandla fatigue som att behandla 

cancersjukdomen. Fatigue påverkade patienternas egna copingstrategier, möjligheten till att 

känna hopp och viljan att kämpa emot och överleva sin sjukdom. Patienterna upplevde ibland 

fatigue så svår att de önskade att de fick dö (Vogelzang, Breitbart, Cella, Curt, Groopman, Itri 

& Johnson, 1997). Detta bekräftades också av patienterna i en studie om patienters upplevelse 

av fatigue och dess påverkan på deras livskvalitet. Här beskrevs en existentiell påverkan i 

form av att fatigue gav dem känslan av att vara nära döden (Ferell, Grant, Dean, Funk & Ly, 

1996). En ung kvinna i samma studie, beskrev efter att ha genomgått adjuvant cytostatika 

behandling för bröstcancer, svårigheten att bli förstådd om tröttheten inte syns och en känsla 

av att känna sig skyldig över att vilja diskutera problemen kring fatigue. Önskemål om 
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uppföljning framkom från patienter som avslutat cytostatikabehandling och som bedömts 

botade från cancersjukdomen, eftersom de långt efter avslutad behandling, upplevde fatigue 

(Ferell et al., 1996). I en studie av Ream et al.(2003) framkom att alla deltagarna i studien 

upplevde brist på förståelse från sjukvårdspersonalen. Anledningen till detta var att 

patienterna trodde att sjukvårdspersonalen bedömde fatigue vara det minsta bekymret i 

samband med cancerbehandling och att symtomet därför inte fick någon större 

uppmärksamhet. De önskade därför att sjukvårdspersonalen skulle reflektera över sina 

prioriteringar och ge fatigue den uppmärksamhet som var nödvändigt för bedömning av 

fatigue. Patienterna beskrev vidare att orsaken till bristen på förståelse från sjukvårdspersonal 

kunde ha sin grund i att upplevelsen av fatigue var svår att beskriva i ord. En annan orsak till 

att sjukvårdspersonalen inte ansågs ta fatigue på allvar var på grund av att fatigue var ett vagt 

symtom och att någon direkt medicinsk behandling inte fanns att tillgå (Ferell et al., 1996). I 

en studie av Stone, Ream, Richardson, Thomas, Andrews & Campbell (2003) framkom dock 

att många av patienterna upplevde att sjukvårdspersonalen förstod deras upplevelse av fatigue 

och hur det dagliga livet kunde påverkas. 

 

Sjuksköterskorna i ovan nämnda studie bekräftar patienternas upplevelse. Av 

sjuksköterskorna uppgav 82 procent att de flesta av deras patienter till stor del påverkades av 

fatigue i sitt dagliga liv. Bland de personalgrupper som deltog i studien, onkologer, 

hematologer, radioterapiassistenter och onkologisjuksköterskor, var onkologisjuksköterskorna 

den grupp som i högst grad skattade fatigue som ett besvärande symtom för patienten (Stone 

et al., 2003). Svenska onkologisjuksköterskor tillfrågades i en studie av Magnusson, Karlsson, 

Palmblad, Leitner och Paulson (1997) om deras medvetenhet och kunskap om patienters 

upplevelse och förekomst av fatigue. I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde att 

fatigue var det vanligast förekommande symtomet vid cancer och cancerbehandling, men att 

det fanns få åtgärder att vidta. Av sjuksköterskorna i studien, beskrev 25 procent att fatigue 

var det symtom som besvärade patienterna allra mest. Att kunskap och medvetenhet varierar 

bekräftades också av sjuksköterskor verksamma inom palliativ cancersjukvård, där 

sjuksköterskorna uppgav prevalensen av fatigue vara mellan 20 och 100 procent hos 

patienterna (Coackley, Hutchinson, Saltmarsh, Kelly, Ellershaw, Marshall & Brunstone, 

2002). Att patienter och sjuksköterskor har olika perspektiv framkommer i flera studier 

(Vogelzang et al., 1997; Rustön, Schjölberg & Wahl, 2003). Fatigue rankas av patienterna 

som det mest besvärande symtomet medan sjuksköterskor och annan vårdpersonal rankar 

andra symtom som till exempel smärta, illamående och kräkning som mera besvärande för 
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patienten. I en norsk studie rankades fatigue av sjuksköterskorna vara det sjunde mest 

bevärande symtomet hos patienter med cancer (Rustön et al., 2003). Samma resultat framkom 

även i en amerikansk studie där patienter, närstående och onkologer tillfrågats om fatigues 

påverkan på dagligt liv. Fatigue bedömdes av patienterna vara det symtom som påverkade 

deras dagliga liv i högre grad än smärta. Onkologerna bedömde förhållandet vara  tvärtom och 

uppgav att  smärta påverkade patienten i högre grad än fatigue (Vogelzang et al., 1997).  

 

Kunskap och utbildning 
” There is a real lack here” (Ream et al., 2003, p. 103). 

 

Att kunskap och utbildning var av stor betydelse i omvårdnaden av patient med 

cancerrelaterad fatigue, framkom från både patienter och sjuksköterskor. Patienterna beskrev 

bristen på kunskap och önskemål om mer utbildning hos onkologisjuksköterskan. De önskade 

att onkologisjuksköterskan skulle ha den utbildning som krävdes för att med förståelse och 

kunskap kunna diskutera fatigue (Ream et al., 2003). Patienterna poängterar också vikten av 

ytterliggare forskning om fatigue. Förhoppningen var att denna skulle leda till ökad kunskap 

hos vårdpersonalen och framtagande av omvårdnadsstrategier för att behandla eller minska 

fatigue (Ferell et al., 1996).  
 

Flera studier (Magnusson et al.,1997; Miller & Karney, 2001; Coackley et al., 2002) påvisade 

att sjuksköterskor ansåg sig ha otillräcklig kunskap om cancerrelaterad fatigue för att kunna 

ge en god omvårdnad. Sjuksköterskorna beskrev att de inte fått någon utbildning om fatigue i 

sin grundutbildning. Vissa av sjuksköterskorna hade dock senare fått viss utbildning, men 

denna utbildning bedömdes som kort och otillräcklig. Alla tillfrågade sjuksköterskor i 

studierna påtalade behovet av ytterligare kunskap och utbildning. Förslag till utbildning var 

föreläsningar, studiedagar och konferenser. I en studie av Miller och Karney (2001) framkom 

önskemål från sjuksköterskorna om multidisciplinära team, där frågor om fatigue skulle 

kunna bedömas och åtgärdas utifrån olika professioners kunskap. Detta arbetssätt skulle öka 

medvetenheten om fatigue och leda till multidisciplinära åtgärder samt förbättra 

dokumentation och utvärdering. Endast nio procent av de tillfrågade sjuksköterskorna i Miller 

och Karneys studie (2001), uppgav att sådana team redan fanns.   
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Tillgänglighet 
”Where are the nurses when we need to speak about fatigue?” 

“I think doing it in person would have meant so much more to me than being handed a leaflet. 

If somebody just sat me down for five minutes and said this is likely to happen to you”   

(Ream et al., 2003, p. 104). 
 

Sjuksköterskans tillgänglighet beskrevs av patienterna vara av stor betydelse för omvårdnaden 

av fatigue. Patienterna upplevde att sjuksköterskan inte hade tid att informera och utbilda om 

fatigue. De önskade också att informationen och utbildningen skulle ges på ett lugnt och 

försiktigt sätt så att tillfälle för samtal, frågor och reflektioner fanns (Ream et al., 2003). 

Patienterna påpekade att ett bra tillfälle till diskussion av fatigue var i samband med 

cytostatikabehandling, men uttryckte ändå att tiden var för knapp. Medellängden för den tid 

som sjuksköterskan tillbringade med patienten i samband med strålning och cytostatika 

behandling var 33 minuter vid varje nybesök och 20 minuter vid efterföljande behandlingar 

(Hammick & Stone, 2003).  Patienterna påpekade också vikten av att någon lyssnade, även 

om inte mycket kunde göras. De föredrog många gånger den verbala informationen och 

menade att den absolut inte fick ersättas med den skrivna (Ream et al., 2003). 

 

Sjuksköterskorna bekräftade tidsbristen och uppgav att de behövde mer tid med patienten för 

att bedöma och åtgärda fatigue. Vid förfrågan om vad som kunde förbättras i omvårdnaden 

uppgav sjuksköterskor att de önskade fler broschyrer och andra skrivna dokument som till 

exempel patientdagbok (Magnusson et al.,1997; Knowles, Borthwick, Mc Namara, Miller & 

Leggot, 2000; Coackley et al., 2002). Tidsbristen framkom även i en studie om 

sjuksköterskors möjlighet att bedöma fatigue hos patienter i särskilda boenden. Den 

bristfälliga tillgängligheten beskrevs leda till svårigheter att etablera en personlig relation med 

patienten, vilket ledde till sämre observation och möjlighet att göra adekvata bedömningar av 

patienternas subjektiva hälsoproblem (Tiesinga, Dijkstra, Dassen, Halfens & Van den Heuvel, 

2002). Sjuksköterskorna beskrev också bristen på tid som en begränsande faktor i 

bedömningen av fatigue hos patienter med avancerad cancer. Dessa patienter var ofta så trötta 

att de inte klarade att fylla i skattnings – och bedömningsinstrument för fatigue utan assistans 

av sjuksköterskan (Coackley et al., 2002). 
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Relation och kommunikation 
” I don´t like feeling guilty about wanting to talk about being tired all the time and being 

dismissed because being tired isn´t a real concern” (Ferell et al., 1996, p. 1544). 

“It is very important that you ask, it´s  just very important” (Ream et al., 2003, p. 106). 

 

Patienterna ansåg att sjuksköterskan på grund av sin nära relation var den som var mest 

lämpad att stödja, samtala och utbilda om fatigue. Sjuksköterskan upplevdes också vara den i 

teamet runt patienten som hade mest tid, på grund av detta sökte sig patienterna ofta till 

sjuksköterskan för att diskutera och få råd och stöd i samband med fatigue. Patienterna 

upplevde att det var stora variationer mellan olika sjuksköterskor och menade att det berodde 

på den enskilda sjuksköterskans intresse vilken information och vilket stöd som givits. De 

beskrev vidare att det inte var ovanligt att läkare och sjuksköterskor underskattade betydelsen 

av fatigue och de problem som var förknippade med tillståndet. Patienterna menade att detta 

var en av orsakerna till att fatigue inte efterfrågades rutinmässigt av vårdpersonalen (Ream 

et.al., 2003). Det kunde också vara så att patienterna lät bli att rapportera fatigue på grund av 

att de trodde att fatigue var en ofrånkomlig sidoeffekt av behandlingen, att fatigue snart skulle 

gå över, eller att ingen behandling fanns att tillgå. Patienterna kunde också avstå från att 

rapportera symtomet på grund av rädsla för att pågående cancerbehandling skulle avbrytas. En 

annan orsak till att patienterna lät bli att rapportera fatigue var att de inte ville eller vågade för 

att fatigue påminde dem om cancersjukdomen (Curt et al., 2000; Stone et al., 2003; Ream et 

al., 2003). 

 

Den bristfälliga kommunikationen bekräftades också i en studie av Vogelzang et al.(1997). 

Den huvudsakliga orsaken till att patienterna och deras närstående inte diskuterade fatigue 

med sin onkolog var tron om att fatigue var en icke behandlingsbar biverkan av cancer och 

dess behandling. I de fall patienten diskuterade fatigue med onkologen informerades de om att 

det endast fanns få tillgängliga behandlingar att tillgå. Av patienterna i Vogelzangs studie 

(1997) uppgav 31 procent att de nämnde sina besvär av fatigue vid varje läkarbesök, men 

endast 6 procent av onkologerna uppgav att patienterna rapporterade fatigue så ofta. 

Patienterna beskrev vikten av att det ställdes specifika frågor om fatigue. Ofta ställdes frågan: 

Hur har det varit sedan sist?  Patienten svarade då automatiskt att det varit bra, även om inte 

så var fallet (Ream et al., 2003).  Förekomsten av fatigue och viljan att diskutera symtomet 

med sjuksköterskan varierade beroende på ålder och kön. Yngre patienter var i större 
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utsträckning benägna att rapportera och diskutera fatigue än äldre. Kvinnor rapporterade mer 

besvär av fatigue än vad män gjorde (Vogelzang et al., 1997). 

 

Kommunikation och relation mellan sjuksköterska och patient var betydelsefulla faktorer för 

att uppnå en god kvalitet i omvårdnaden av patient med fatigue. Kontinuiteten var viktig för 

att etablera en relation. En god relation ökade sjuksköterskans möjligheter att bättre förstå 

patienternas upplevelse av fatigue (Hammick & Stone, 2003). I en studie om patienters 

upplevelse av fatigue i samband med cytostatikabehandling framkom att sjuksköterskan måste 

vara lyhörd och uppmärksam på patienternas olika uttryckssätt och användandet av metaforer 

i beskrivningen av fatigue. Sjuksköterskan måste ha kunskap om att fatigue har olika 

betydelse för olika patienter och att upplevelsen av fatigue kan variera hos samma patient 

över tid. Att lyssna på patienternas subjektiva beskrivning kunde hjälpa sjuksköterskan att 

förstå fatigue utifrån patientens perspektiv (Hilfinger-Messias, Yeager, Dibble & Dodd,1997).  

 

Begrepp och definition 
”It goes so much deeper than just a bit of tiredness, and you can´t explain to people how you 

feel” (Ream et al., 2003, p. 104). 

 

Definitionerna av fatigue är många, ambitiösa och varierar mellan olika forskare. På grund av 

fenomenet fatigues komplexa natur är svårigheten att enas om en gemensam definition 

förväntad (Coackley et al., 2002). Bristen på en överensstämmande definition hindrar 

utvecklingen av riktlinjer i klinisk verksamhet. Denna oenighet ansågs vara en bidragande 

faktor till att fatigue var svårt att diagnostisera och behandlingen negligerades. Ett stort 

problem var också bristen på ett överensstämmande vetenskapligt språk för att förklara 

fatigue (Knowles et al., 2000; Wu & Mc Sweenley, 2001). Detta bekräftades av patienterna i 

en studie om behov av kunskap och utbildning, där de upplevde att begreppet fatigue var 

”unhelpful” och borde bytas ut till ett begrepp som var mera lättförståeligt och illustrerade 

tillståndet på ett mera tydligt sätt (Ream et al., 2003). 

 

Sjuksköterskorna beskrev svårigheter att hantera symtomet fatigue på grund av bristen av en 

definition och ett överensstämmande språk (Wu & Mc Sweenley, 2001). Trötthet användes 

ofta synonymt med fatigue men var inte jämförbart med fatigue. Detta ledde till att 

sjuksköterskan inte förstod innebörden av fatigue (Knowles et al., 2000). Upplevelsen av 
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fatigue har jämförts hos friska och cancersjuka individer. Resultatet visade att upplevelsen av 

fatigues innebörd skilde sig åt. Hos friska individer var trötthet ett normalt begrepp och 

tillstånd, som hjälpte individen att reglera dygnsrytm och aktiviteter. Denna trötthet försvann 

efter vila. Hos cancersjuka upplevdes tröttheten som onormal och stressande och påverkade 

livskvaliteten negativt. Trötthet var därför inte ett jämförbart begrepp hos friska och sjuka 

individer. Då trötthet upplevdes som onormal och gav upphov till stress var tillståndet fatigue 

och inte trötthet. I studien belystes vikten av att sjuksköterskan hade kunskap om att 

begreppet trötthet inte kunde jämföras mellan friska och sjuka individer (Glaus, Crow, & 

Hammond, 1996).   
 

Bedömnings- och mätmetoder 
 “ I am to tired to fill in this instrument” 

“ Is this a diary of the waiting room to hell?” (Ream et al., 2003, p.105). 

 

De mätinstrument som var tillgängliga för att bedöma och skatta fatigue beskrevs som 

omfattande och tidskrävande. Patienterna upplevde sig för trötta för att fylla i formulären och 

menade att de var både energi- och tidskrävande (Coackley et al., 2002). Ett annat problem 

för patienterna kunde vara att olika termer för fatigue användes i instrumenten och gjorde dem 

svåra att förstå. Mätinstrumenten var oftast utformade efter forskarens observationer snarare 

än utifrån patientens aktuella upplevelse (Wu & Mc Sweeney, 2001). 

 

Sjuksköterskor beskrev svårigheter att identifiera fatigue hos patienten på grund av att de inte 

visste vilka tecken eller signaler de skulle observera eller mäta. De bedömnings- och 

mätinstrument som fanns för att identifiera och skatta fatigue var inte standardiserade och inte 

tillräckligt validitets- och reliabilitetstestade och upplevdes därför svåra att använda. De hade 

alla någon form av begränsning och var inte helt anpassade till fatigues alla dimensioner. De 

var heller inte känsliga för begreppet fatigues variationer i tid och rum och kunde inte 

användas fortlöpande. Mätinstrumenten upplevdes dessutom vara tidskrävande även för 

sjuksköterskan. En annan aspekt i bedömningen av fatigue var att upplevelsen av fatigue är 

subjektiv och mångdimensionell och inte kunde mätas kvantitativt (Wu & Mc Sweeney, 

2001). Sjuksköterskor önskade bättre verktyg för att mäta, bedöma och åtgärda fatigue och 

beskrev bristen på verktyg/instrument som ett stort problem i omvårdnaden av fatigue. Flera 

sjuksköterskor uppgav att bristen på instrument för att utreda och skatta fatigue gjorde det 
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svårt att implementera effektiva behandlingsstrategier (Magnusson et al.,1997; Coackley et 

al., 2002). Ett mätinstrument som var användbart för sjuksköterskan kunde hjälpa henne att 

bättre förstå fatigues betydelse och därmed utveckla användbara strategier för patienten att 

hantera och lära sig leva med fatigue. Enklare instrument, som till exempel Visuell Analog 

Skala (VAS), kunde vara till stor hjälp för sjuksköterskan i bedömningen av fatigue. Skalan 

bedömdes också lätt för patienten att förstå och använda (Wu & Mc Sweeney, 2001). Detta 

bekräftades av sjuksköterskor inom palliativ vård som förespråkade enkla mätinstrument  att 

använda för att göra en första bedömning och senare om det skulle behövas använda mer 

specifika och detaljerade instrument (Coackley et al., 2002).  

 

Omvårdnadsstrategier 
” For me it is a confirmation that fatigue is a real experience…that it is normal…that it will 

come and go” (Ream et al., 2003 p.105). 

 

Utbildning och information om fatigue beskrevs av patienterna som den viktigaste 

omvårdnadsåtgärden (Ream et al., 2003). Brist på information kunde vara en källa till oro och 

stress och utebliven information kunde leda till förlust av kontroll (Hamilton, Butler, 

Wagenaar, Sveinson, Ward & Mc Lean, 2001; Ream et al., 2003). I en studie av Ream et al. 

(2003) framkom att patienternas behov av utbildning om cancerrelaterad fatigue inte blivit 

tillgodosett. De flesta av patienterna hade innan de inkluderades i studien, inte hört talas om 

fatigue. Konsekvensen var att patienterna kände sig oförberedda för symtomet fatigue. Detta 

bekräftas också i en studie av Hilfinger- Messias et al. (1997), där patienterna beskrev sig vara 

oförberedda på intensiteten och i vilken utsträckning fatigue påverkade deras dagliga liv. 

Utbildning om fatigue var den omvårdnadsåtgärd som patienterna efterfrågade. Flera patienter 

uppgav att information och utbildning om fatigue gav dem bättre förståelse för symtomet som 

en konsekvens av cancer och cancerbehandling (Hamilton et al., 2001). I en studie av Given, 

Given, Mc Corkley, Kozachik, Cimprich och Rahbar (2002) jämfördes två patientgrupper 

som genomgick cytostatikabehandling. Den ena gruppen fick konventionellt 

omhändertagande, medan den andra gruppen fick konventionellt omhändertagande med 

tillägg av ytterliggare stödjande och rådgivande samtal med sjuksköterska. Resultatet visade 

att de patienter som fått mer stöd och rådgivning rapporterade färre symtom av smärta och 

fatigue, mindre påverkan på dagligt liv samt ökad förmåga att bibehålla sina sociala roller. 

Åtgärderna ledde också till att patienterna upplevde en ökad livskvalitet. Då fatigue inte bara 
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påverkade den som var sjuk utan medförde konsekvenser för den övriga familjen, framkom 

önskemål om att hela familjen skulle få utbildning om cancerrelaterad fatigue  

(Ream et al., 2003). 

 

Sjuksköterskorna beskrev att fatigue var underbehandlat men var ändå medvetna om vikten av 

att behandla fatigue. Ett av problemen var att de saknade kunskap om effektiva strategier. Ett 

annat problem var brist på evidensbaserade omvårdnadsåtgärder, vilket medförde att 

behandling var svår att rekommendera. Trots detta var sjuksköterskan jämfört med andra 

personalgrupper den som i högst grad försökte åtgärda fatigue (Miller & Karney, 2001; 

Coackley et al., 2002; Hammick & Stone, 2003). För att sjuksköterskan bättre skulle förstå 

vilka faktorer som orsakade fatigue och därmed kunna initiera och planera åtgärder för att 

motverka fatigue så kunde patientdagbok vara ett hjälpmedel. Patientdagboken gav en 

beskrivning av patientens egen upplevelse, tidpunkt för och varaktigheten av fatigue samt om 

vad som hjälpte mot tröttheten. Detta gav sjuksköterskan en möjlighet att bedöma fatigue och 

att utvärdera eventuell given behandling (Magnusson et al., 1997). Patientutbildning angående 

fatigue sågs av sjuksköterskor som en betydelsefull åtgärd, men hur den skulle utformas var 

oklart (Coackley et al., 2002).  I en studie av Miller och Karney (2001) uppgav hela 77 

procent av de tillfrågade sjuksköterskorna att de upplevde att patienter och deras närstående 

inte informerades och utbildades på ett bra sätt om fatigue. Även Stone et al.(2002) kom fram 

till att sjuksköterskorna upplevde att fatigue var underbehandlat, men de beskrev att de 

initierade behandling till cirka 50 procent av sina patienter. Den vanligaste 

rekommendationen var vila och avslappning. Andra åtgärder var kostråd, blodtransfusion och 

fysisk aktivitet. Patienterna i Stones studie (2002) hade motsägelsefulla uppgifter och endast 

14 procent upplevde sig ha fått behandling mot fatigue. 

 

Olika perspektiv på given behandling belystes även av Vogelzang et al. (1997) där endast 27 

procent av patienterna rapporterade att deras onkolog föreslagit någon behandling mot 

fatigue, medan 36 procent av onkologerna uppgav att de erbjudit behandling. Av de patienter 

som erbjudits behandling uppgav 66 procent signifikanta positiva förändringar på dagligt liv 

och ökad känsla av kontroll. Anmärkningsvärt var att endast 17 procent av onkologerna ansåg 

att behandlingen hjälpt. Resultatet från en svensk studie av Magnusson et al. (1997), visade att 

sjuksköterskor försökte initiera åtgärder för att motverka fatigue. De åtgärder som beskrevs 

var bland annat information och utbildning angående fatigue till patienternas familj och 

närstående, stödjande samtal och farmakologiska åtgärder i form av justering av 
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läkemedelsdoser och behandling med cortison (Magnusson et al, 1997).I Resultatet från en 

studie av Hammick och Stone (2003) belystes vikten av att vara ett team med olika 

professioner runt patienten, för att kunna behandla fatigue utifrån olika perspektiv.   

 

Resultatsammanfattning 
I resultatet framkom att fatigue var ett stort omvårdnadsproblem för både patienten och 

sjuksköterskan. Sju faktorer identifierades som betydelsefulla i omvårdnaden av fatigue. 

Dessa faktorer beskrevs gemensamt av patienterna och sjuksköterskorna. Patienterna beskrev 

bristen på förståelse för symtomets innebörd och känslan av att inte bli tagen på allvar. De 

kände sig oförberedda på intensiteten av symtomet och i vilken utsträckning fatigue 

påverkade deras dagliga liv. Fatigue sågs som en normal och förväntad sidoeffekt vid 

cancerbehandling och därför inte efterfrågades eller åtgärdades av sjuksköterskan. Kunskap 

och utbildning hade enligt patienterna stor betydelse för omvårdnaden vid fatigue och de 

önskade att sjuksköterskan hade den kunskap och utbildning som krävdes för att med 

förståelse kunna diskutera och åtgärda fatigue. Kunskapsbristen bekräftades också av 

sjuksköterskorna som ansåg sig ha för lite kunskap och utbildning. Sjuksköterskan 

tillgänglighet, beskrevs av patienterna vara av stor betydelse för omvårdnaden och påpekade 

vikten av att någon lyssnade, även om inte mycket kunde göras. Sjuksköterskorna uppgav att 

de behövde mera tid med patienten för att kunna bedöma och åtgärda fatigue. Relation och 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient var betydelsefulla faktorer för att uppnå en 

god kvalitet i omvårdnaden av patient med fatigue. Patienterna beskrev en 

kommunikationsbrist. De upplevde att symtomet inte efterfrågades av sjuksköterskor och 

läkare och lät därför själva bli att rapportera symtomet. Det framkom att patienterna önskade 

att specifika frågor ställdes om fatigue. 

 

Sjuksköterskorna uppgav att de tyckte att fatigue var vanligt förekommande och viktigt att 

behandla. Patienternas olika beskrivning och användandet av metaforer för att beskriva 

fatigue, gjorde symtomet svårt att hantera för sjuksköterskan. På grund av fatigues komplexa 

natur så har det varit svårt att enas om en gemensam definition och detta har hindrat 

utvecklingen av riktlinjer i klinisk verksamhet. Bristen på standardiserade mätinstrument och 

evidensbaserade interventioner, gjorde det svårt att bedöma, mäta och behandla fatigue. 

Information och utbildning ansågs av patienterna som den viktigaste omvårdnadsåtgärden. 

Brist på information kunde vara en källa till oro, stress och förlust av kontroll. De patienter 
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som fått stöd och information om fatigue, uppgav färre symtom och ansåg sig fått en 

förbättrad livskvalitet. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Fatigue är ett relativt nytt begrepp inom omvårdnadsforskningen och har under det senaste 

decenniet ägnats stor uppmärksamhet. Trots detta upplevs fatigue som underbehandlat av 

patienterna. Författarna till denna studie valde att göra en litteraturstudie för att undersöka och 

beskriva befintlig kunskap om hur omvårdnaden vid fatigue upplevs och beskrivs av patienter 

och sjuksköterskor, utifrån det valda syftet. Alternativ metod kunde ha varit att göra en 

empirisk studie med öppna intervjuer, innefattande både patienter och sjuksköterskor. Detta 

skulle kanske på ett bättre sätt kunna ge svar på patienters och sjuksköterskors upplevelser av 

omvårdnaden. Då en sådan metod bedömdes av författarna som mera tids- och 

resurskrävande, valdes den bort. Mängden av vetenskaplig litteratur inom ämnesområdet var 

omfattande, men denna bestod till stor del av kvantitativa studier. Då syftet med studien var 

att belysa patientens och sjuksköterskans beskrivningar av omvårdnad, bedömdes detta av 

författarna som en begränsande faktor. En annan begränsande faktor var att alla artiklar var 

skrivna på engelska och översättningen till svenska kan leda till att nyanser och uttryck mister 

sin innebörd. 

 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa vilka faktorer som patienterna och sjuksköterskorna 

beskriver har betydelse för omvårdnaden vid cancerrelaterad fatigue. Författarna till denna 

uppsats anser att syftet har uppnåtts, då sju faktorer av betydelse för både sjuksköterska och 

patient har identifieras. I litteraturen belyses och beskrivs fatigues multidimensionella och 

multifaktorella natur. Patientens upplevelse och beskrivning av symtomet är dessutom 

subjektivt, vilket gör symtomet svårare att bedöma, skatta och åtgärda.  I resultatet framkom 

att flera faktorer var av betydelse vid omvårdnaden av patient med fatigue. En av de mest 

betydelsefulla faktorerna i omvårdnaden, var sjuksköterskans förståelse för och medvetenhet 

om, i vilken omfattning fatigue påverkade patientens dagliga liv. Brist på förståelse för 

symtomets innebörd beskrivs av patienterna i resultatet. Att sjuksköterskor och patienter har 

olika perspektiv på fatigue, framkom i flera studier (Rustön et al., 2003; Vogelzang et al., 
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1997). En av orsakerna till okunskap om fatigues innebörd och bristen på förståelse, kan vara 

att omvårdnadsforskningen, till största delen, har inriktat sig på fatigues bakomliggande 

orsaker, mer än dess förekomst och betydelse för individen 

(Knowles et al., 2003). Det är viktigt att sjuksköterskan har förståelse för symtomets innebörd 

och är medvetna om vikten av att åtgärda symtomet, då fatigue kan påverka patientens beslut 

om fortsatt behandling, möjlighet att tolerera olika former av behandling och förmågan att 

hitta egenvårdstrategier för att hantera sin cancersjukdom (Vogelzang et al., 1997). Vi är 

benägna att hålla med Vogelzang et al (1997) i ovanstående påstående då patienterna på grund 

av sin trötthet kanske inte förmår att ifrågasätta sin behandling. Möjligen kan det vara så att 

de inte orkar söka kunskap för att kunna vara delaktig i omvårdnaden av sin cancersjukdom. 

Att ha kunskap om fatigue som förväntad sidoeffekt vid cancer och cancerbehandling, innebär 

en känsla av trygghet och ökar upplevelsen av att kunna kontrollera situationen och ger en 

ökad möjlighet till att känna hopp (Curt et al., 2000; Ream et al., 2003). Vi anser att det är av 

största vikt att patienter och deras närstående vet att fatigue är en förväntad sidoeffekt och inte 

en indikation på tumörprogress, vilket kan vara en mycket ogynnsam feltolkning. De patienter 

och närstående som är informerade och känner sig förberedda för symtomet som en sidoeffekt 

av cancern och dess behandling, har lättare att sätta upp realistiska förväntningar. Detta kan 

leda till en minskad upplevelse av fatigue och göra att patienterna kan hitta egenvårdsåtgärder 

för att motverka fatigue och copingstrategier för att lära sig leva med symtomet (Hamilton et 

al., 2001). Vi anser med bakgrund av detta att den kanske viktigaste interventionen för 

sjuksköterskan är att informera och utbilda patienten och dennes närstående om fatigue. 

 

Patienterna beskriver i resultatet, vikten av att personalen lyssnar, ger information, utbildning 

och stöd. Närståendes delaktighet poängteras ofta av patienterna, då fatigue inte bara påverkar 

den cancersjuke, utan alla runt omkring (Ream et al., 2003). Vi menar att de närståendes 

medverkan i vården inte nog kan värdesättas. Att utbilda, informera och ge stöd till de 

närstående kan bidra till att de på ett positivt sätt kan vara delaktiga i vården runt den 

cancersjuke familjemedlemmen. Vi tror att detta leder till ett ökat samarbete, en bättre 

kommunikation och i slutändan en bättre omvårdnad av den cancersjuke. Många närstående är 

tvungna att delvis vara lediga från sina arbeten eller måste sluta att arbeta helt på grund av 

fatigues påverkan på hela familjen (Curt et al., 2000). Detta tyder på att vi även måste ha 

förståelse för och ett samarbete med patientens närstående. 
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Det framkommer i flera studier (Magnusson et al., 1997; Knowles et al., 2003) att 

sjuksköterskorna är medvetna om att fatigue är ett vanligt symtom och att det påverkar 

patientens dagliga liv. Sjuksköterskan är oftast den person patienterna väljer att samtala med, 

för att få råd och stöd. Kanske upplever patienterna sjuksköterskan vara den person som har 

mest förståelse för hur fatigue drabbar det dagliga livet. En annan orsak till att patienterna 

väljer att diskutera sin fatigue med sjuksköterskan, istället för sin onkolog, kan vara att det 

upplevs tryggare, då sjuksköterskan inte har makten att avbryta pågående cancerbehandling 

(Vogelzang et al., 1997; Stone et al,. 2003). Patienterna beskriver vidare att det beror på den 

enskilda sjuksköterskans intresse, vilken information, råd och stöd som ges (Ream et al., 

2003). Att sjuksköterskans intresse för fatigue varierar, kan kanske avläsas i den låga 

responsen i studier gjorda bland sjuksköterskor. Svarsfrekvensen har i samtliga av de 

undersökningar som författarna till denna uppsats tagit del av, legat på cirka 50 procent 

(Magnusson et al., 1999; Miller & Karney, 2001; Coakley et al., 2002; Hammick & Stone, 

2003). Är det möjligen så att de sjuksköterskor som är medvetna om fatigues innebörd och 

påverkan på patientens dagliga liv, också ser en vinst i att studier genomförs och därför väljer 

att delta? De sjuksköterskor som inte valt att delta, har kanske inte kunskap om vilken 

betydelse fatigue har för patientens livskvalitet eller kanske inte heller har hört talas om 

symtomet. Vi funderar över om bristen på evidensbaserade omvårdnadsåtgärder kan göra att 

sjuksköterskan känner maktlöshet inför symtomet och därför inte ägnar fatigue någon större 

uppmärksamhet.      

 

Då cancersjukvården gjort stora framsteg med nya avancerade behandlingsmetoder, ställs 

högre krav på sjuksköterskans kompetens. Canceröverlevnaden och rehabiliteringstiden har 

blivit längre och kraven på bibehållen livskvalitet kräver en högre kompetens och erfarenhet 

hos sjuksköterskan (Reitan & Schjölberg, 2000). I flera studier (Magnusson et al., 1997; 

Miller & Karney, 2001; Coakley et al., 2002) framkommer att sjuksköterskor anser sig ha för 

lite kunskap och utbildning för att tillgodose omvårdnadsbehovet hos patient med 

cancerrelaterad fatigue. Vad beror detta kunskapsglapp på? En av orsakerna, anser vi, kan 

bero på att detta universella symtom, saknar en universell definition. Trendall (2000) menar 

att om ett begrepp är oklart så blir allt arbete baserat på detta begrepp också oklart. Det 

faktum att inte aktuell omvårdnadsforskning når fram till den kliniska verksamheten menar 

Miller och Karney (2001) är en av orsakerna till att sjuksköterskorna anser sig ha otillräckliga 

kunskaper om fatigue. Utifrån vår erfarenhet som sjuksköterskor kan vi konstatera att aktuell 

omvårdnadsforskning har viss svårighet att nå fram till den kliniska verksamheten och håller 
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med Miller och Karney (2001) när de poängterar att det är av största vikt att se över 

kommunikationen mellan den vetenskapliga världen och den kliniska verksamheten, så att 

nya rön och viktig information kommer patienterna till nytta.  

 

Onkologisjuksköterskan är den personalgrupp som bedömer fatigue mest besvärande för 

patienten i jämförelse med andra personalgrupper. För att kunna tillgodose patientens 

omvårdnadsbehov, måste onkologisjuksköterskan ha insikt i och kunskaper om det 

sjukdomsförlopp som patienter med cancer genomgår, var och en på sitt sätt med sin speciella 

upplevelse (Reitan & Schjölberg, 2000). Under cancerbehandling rapporteras hög frekvens av 

fatigue och onkologisjuksköterskan är då den som har mest kontakt med patienten. Detta 

faktum kan kanske förklara att onkologisjuksköterskan skattar fatigue mera besvärande för 

patienten, än vad övrig vårdpersonal gör (Vogelzang et at., 1997; Curt et al., 2000; Ream et 

al., 2003). Vi anser att erfarenhet av och en vidareutbildning inom onkologisk omvårdnad är 

till stor fördel för sjuksköterskan i mötet med den cancersjuke och dennes familj. Detta för att 

kunna göra adekvata bedömningar av patienternas mera komplexa fysiska, psykiska och 

sociala situation. 

 

Det har också visat sig att ålder och kön kan ha betydelse för i vilken omfattning fatigue 

upplevs och rapporteras men också för hur symtomet bedöms av vårdpersonalen. Kan yngre 

personer förstå äldres upplevelse av fatigue? Är det skillnad på män och kvinnors bemötande 

av patient med fatigue? Är någon annan än patienten, överhuvudtaget, lämplig att bedöma 

fatigue, då symtomet är till största del en subjektiv upplevelse. Upplevelsen av fatigue skall 

skattas av patienten själv menar Ahlberg (2004) i sin avhandling. Här kan vi till viss del 

instämma med Ahlberg, men anser att anhöriga ibland, om patienten är mycket trött kan 

hjälpa till och ge sjuksköterskan viss vägledning om vad fatigue innebär och hur det påverkar 

patientens dagliga liv. Fler kvinnor än män rapporterar fatigue.  Kanske är det så att kvinnor 

också förstår andras upplevelse av fatigue i högre grad än män och därför väljer patienten 

sjuksköterskan, som oftast är en kvinna, för att diskutera fatigue (Hammick & Stone 2003). 

Yngre patienter rapporterar oftare fatigue jämfört med äldre och upplever också en större brist 

på förståelse från personalen, i jämförelse med de äldre (Curt et al., 2000). Svårigheter kan 

finnas för den äldre populationen att få gehör för sin trötthet. När de berättar att de är svaga, 

kraftlösa och trötta, får de ofta förklaringen att det hör till åldern. Detta kan bero på att gamla 

människor inte uttrycker sig lika kraftfullt som yngre eller att sjukvårdspersonalen tar för 

givet att gamla människor ska vara trötta (Magnusson et al., 1998). Vår erfarenhet är att 
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patienter i den yngre generationen idag är välinformerade, via olika media, och därför kräver 

ett helt annat omhändertagande. Biverkningar på behandlingar och andra symtom accepteras 

inte i samma utsträckning som hos den äldre generationen. 

 

En orsak till att fatigue kan vara svårt för sjuksköterskan att förstå är att begreppet trötthet 

används synonymt med fatigue, vilket inte är jämförbart. Det är viktigt att inte sjuksköterskan 

i sin bedömning av fatigue, utgår från sitt friska perspektiv av trötthet, vilket vi anser kan vara 

en risk i omvårdnaden av patient med cancerrelaterad fatigue. De strategier som används mot 

trötthet hos friska är inte överförbara på fatigue hos cancersjuka (Glaus et al., 1996). Detta 

anser vi att många sjuksköterskor inte är medvetna om och därför felaktigt ger råd som inte 

hjälper mot cancerrelaterad fatigue. 

 

Sjuksköterskor beskriver svårigheter att åtgärda fatigue på grund av att det finns få 

evidensbaserade åtgärder att erbjuda. Det finns heller inga standardiserade mätinstrument för 

att bedöma och skatta fatigue (Nail & King, 1987; Magnusson et al., 1997; Knowles et al., 

2000). De mätinstrument som finns anses som objektiva och passar inte fatigues subjektiva 

och multidimensionella natur. Självskattningsskalor är mera användbara och att föredra 

(Trendall, 2000). Knowles et al. (2000) förespråkar patientdagbok som ett bra hjälpmedel för 

personalen att bedöma och skatta fatigue och ett sätt för patienten att själv reflektera över sin 

upplevelse. Dagboken kan också användas för att utvärdera eventuella interventioner. Med 

hjälp av dagboken kan sjuksköterskan och patienten bli medvetna om vilka specifika orsaker 

och vid vilken tidpunkt patienten upplever mest fatigue. Genom att medvetandegöra 

intensiteten och variationen i patientens upplevelse av fatigue kan individuella och specifika 

åtgärder initieras (Portenoy & Itri, 1999). Vi anser att dagbok kan vara ett användbart 

hjälpmedel, då många patienter inom cancersjukvården har en viss vana att föra anteckningar 

om illamående och smärta i samband cancerbehandling. Vår erfarenhet är att detta har varit ett 

bra hjälpmedel vid bedömning och behandling av dessa symtom och vi tror absolut att det är 

överförbart vid bedömning och behandling av fatigue. 

 

Det vanligaste rådet som patienterna får för att motverka fatigue, är vila och avslappning 

(Vogelzang et al.,1997; Curt et al., 2000). Detta kan verka motsägelsefullt då fysisk aktivitet 

visat sig motverka fatigue. De studier som ligger till grund för detta påstående är dock till 

största delen utförda på friska individer, men det finns studier gjorda på patienter med cancer 

som visar på samma resultat (Mock, 2003). Det är viktigt att i bedömningen av fatigue utgå 
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från patientens ursprungliga aktivitetsmönster då fysisk aktivitet föreslås för att motverka 

fatigue. Interventioner mot fatigue kan inte genomföras rutinmässigt till alla patienter 

(Knowles et al., 2000). Det är viktigt att lyssna på patientens subjektiva beskrivning av 

symtomet för att få kunskap om vad fatigue innebär för just den här personen. Vi menar att 

det är av största vikt att våra interventioner är anpassade till den enskilde patienten, för att inte 

fel interventioner ska leda till skuldkänslor hos patienten. Författarna till denna uppsats anser  

att vi som sjuksköterskor måste bli mera tydliga i vilka åtgärder som erbjuds för att motverka 

fatigue samt vad målsättningen med dessa är. I resultatet av en studie av Stone et al. (2003) 

framkommer att hälften av de tillfrågade sjuksköterskorna uppgav att de initierade åtgärder 

för att motverka fatigue hos sina patienter, medan endast 14 procent av patienterna uppgav att 

de fått någon behandling för sin fatigue, kanske är det en otydlighet i budskapet från 

sjuksköterskan som belyses här. Vi menar att sjuksköterskan måste ge patienterna realistiska 

förväntningar på givna åtgärder där målet med interventionerna inte alltid är att bota fatigue 

utan snarare att lindra och lära patienten att leva med symtomet (Nail & King, 1987). Oavsett 

vilka interventioner som föreslås så skall alltid målet med omvårdnaden vara att öka 

patientens känsla av välbefinnande och upplevelse av livskvalitet. 

 

Konklusion 
Resultatet bekräftar att fatigue är ett viktigt omvårdnadsproblem som måste prioriteras bättre i 

omvårdnaden. Fatigue är det problem som upplevs av patienten som mest stressande i 

samband med cancer och cancerbehandling. Förekomsten av fatigue har stor påverkan på 

patientens upplevelse av livskvalitet. Det är av största vikt att sjuksköterskan blir medveten 

om och har förståelse för innebörden av fatigue. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har 

den utbildning och kunskap som krävs för att utforma riktlinjer och rutiner för 

omhändertagandet av patient med fatigue. 

 

Vår önskan är att fatigue i framtiden får den uppmärksamhet som symtomet förtjänar och att 

fler kvalitativa studier i omvårdnaden av fatigue genomförs. Studierna ska belysa patientens 

upplevelse av fatigue och vilka omvårdnadsåtgärder som kan hjälpa och stödja den enskilde 

patienten och dennes familj. 
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                                                                                                    Bilaga                    
 
Databas/Sökmotor Sökord Antal träffar 
CINAHL Cancer, fatigue 49 
CINAHL Cancer, fatigue, nursing 0 
CINAHL Cancer, fatigue, nursing 

assessment 
0 

CINAHL Cancer, fatigue, nursing 
experience 

0 

CINAHL Cancer, fatigue, patient 
experience 

0 

PUBMED Cancer, fatigue, nursing 262 
PUBMED Cancer, fatigue, experience 266 
PUBMED Cancer, fatigue, experience, 

assessment 
14 

PUBMED Cancer, fatigue, assessment, 
nursing 

62 

PUBMED Cancer, fatigue, assessment, 
nursing experience 

20 

PUBMED Cancer, fatigue, nursing, 
assessment, patient 
experience 

1 
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