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Nyckelord:  Upplevelse, cancerrelaterad fatigue, livskvalitet och 

patienter. 
  
  

 Introduktion: Cancer är den andra vanligaste dödsorsaken i Sverige. Cancer drabbar alla 

åldersgrupper men är vanligare bland äldre. De tre vanligaste behandlingsmetoderna för cancer 

är strålning, cytostatika och kirurgi. Den vanligaste biverkningen är cancerrelaterad fatigue. 

Livskvalitet som påverkas definieras som en individs inställning till livet i relation till deras 

mål, förväntningar, normer och bekymmer. Syfte: Syftet med studien var att belysa patienters 

upplevelser av cancerrelaterad fatigue och hur den påverkar deras livssituation samt 

livskvalitet. Metod: Litteraturstudien genomfördes enligt Polit och Becks (2017) nio steg. Tio 

vetenskapliga artiklar valdes ut efter sökningar gjorda i databaserna CINAHL och PubMed, 

dessa artiklar presenteras i en artikelmatris (bilaga 1). Artiklarna som användes till studiens 

resultatdel var fem stycken kvantitativa, fyra stycken kvalitativa och en med mixad metod. 

Resultat: Utifrån det insamlade materialet utarbetades fem teman som svarade på patienternas 

upplevelser av cancerrelaterad fatigue och hur livssituationen påverkas samt livskvalitet. Dessa 

fem teman var värdelöshet/hopplöshet, ensamhet/inte känna sig förstådd, 

orkeslöshet/kroppslig svaghet, irritation/frustration, och förståelse/acceptans. Slutats: 

Cancerrelaterad fatigue påverkar patienternas hela tillvaro och hur det upplever olika aspekter 

i livet. De upplever en förändrad livssituation och att livskvaliteten påverkas negativt. 

Cancerrelaterad fatigue är ett symtom som påverkar alla patienter på något vis men alla drabbas 

inte lika hårt. Cancerrelaterad fatigue kan ses som ett holistiskt fenomen med mycket stor 

komplexitet.  
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Introduktion 
Cancer drabbar alla åldersgrupper, men är vanligare bland äldre människor (Schjølberg 2003c). 

Under 2016 var cancer den andra vanligaste dödsorsaken i Sverige (Socialstyrelsen 2016). 

Socialstyrelsen i samarbete med Cancerfonden ger vart fjärde år (senast 2015) ut en 

sammanställning av hur många som drabbas av cancer i Sverige och vilken cancerform som är 

vanligast. I Sverige drabbades under 2015 61 000 personer av cancer och 50 000 av dessa 

personer fick sin cancerdiagnos för första gången. Den vanligaste typen av cancer som drabbar 

män är prostatacancer och den vanligaste typen av cancer som drabbar kvinnor är bröstcancer. 

Den cancerform som orsakar flest dödsfall är lungcancer (Socialstyrelsen 2015).  

Kronisk trötthet och kraftlöshet är vanliga symtom hos en människa som lider av en 

cancersjukdom (Kisiel-Sajewicz et al. 2012). Cancerrelaterad fatigue [CRF] är en vanlig 

biverkning som förekommer hos 80-100 procent av de patienter som genomgår 

cytostatikabehandling och/eller strålbehandling (Svensk sjuksköterskeförening 2017a). 

Litteraturstudien ska behandla patienters upplevelse av cancerrelaterad fatigue [CRF] och hur 

det påverkar deras vardagsliv 

Cancer 
Cancer är en sjukdom som kan uppstå i olika delar av kroppen, detta medför olika symtom 

beroende på cancerns lokalisation, prognos samt behandlingssätt. För att kunna hitta en logisk 

förklaring till cancersjukdomar, varför de uppstår och hur de utvecklas måste den genomsökas 

på molekylnivå. En cancersjukdom kan orsaka skada i ett enskilt organ, ett organsystem eller i 

en hel organism (Nome 2003). Oftast sker en total förändring i individens livssituation genom 

att både kropps- och funktionsförändringar drabbar kroppen, beroende på vilken kroppsdel eller 

kroppslig funktion som drabbas och i vilken omfattning drabbar detta individen. Det kan vara 

olika grad av förändringar i kroppsbilden (Schjølberg 2003a). 

Det som kan vara anledningen/orsaken till att cancer utvecklas kan vara ärftliga/medfödda 

faktorer men det beror först och främst på individens personliga levnadsvanor, dennes beteende 

samt miljön. Detta gör att det i de flesta fall inte går med säkerhet att fastställa vad som är 

orsaken till att cancer utvecklas hos den enskilda individen (Schjølberg 2003a).  

Människokroppen består och är uppbyggd av olika slags celler, vilket är viktigt för att kroppen 

skall kunna fungera. För att kunna förnya skadade samt gamla celler sker en kontinuerlig 

celldelning i kroppen. Oftast fungerar celldelningen som den ska men ibland kan det ske en 

cellulär skada i generna till exempel delar av en gen saknas, felkopplingar eller mutationer. 

Denna förändring i en cell kan orsaka utvecklingen av cancer genom att den fortsätter dela och 

föröka sig (Nome 2003).  

Behandling cancer 
 Det finns en rad olika behandlingsformer som används vid cancersjukdom. De behandlingar 

som är vanliga och används mest är operation (kirurgi), cytostatika/kemoterapi, 

strålbehandling. En förutsättning för att kunna bota en patient är att mekaniskt avlägsna 

cancertumören eller på annat vis oskadliggöra cancercellerna. En annan förutsättning är att 

cancercellerna inte spridit sig utan håller sig till ett avgränsat område (Nome 2003). 

  

Kirurgi/operation 

Operation är den vanligaste samt äldsta metoden vid cancerbehandling. Målet med att utföra en 

operation är att om möjligt kunna få bort alla cancerceller. Blir operation aktuellt och 

cancerceller avlägsnas undersöks dessa med hjälp av ett mikroskop för att få en så bra bild som 
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möjligt över sjukdomens utbredning och karaktär. En mikroskopisk undersökning gör det också 

lättare att bedöma prognos och om eventuellt en annan behandling är aktuell, till exempel 

strålbehandling som ofta är en behandlingsmetod som kombineras med operation/kirurgi 

(Nome 2003). 

Cytostatika/kemoterapi 

Cytostatika eller cellgifter är en metod som används för att bota cancersjukdom hos en patient 

eller för att bromsa upp sjukdomsförloppet. Det är en grupp läkemedel som används mot olika 

cancersjukdomar, detta ges för att cancercellerna ska dö eller sluta växa (förhindrar att de delar 

sig), dock kan även kroppens friska celler påverkas. Cytostatika är ett läkemedel med liten 

terapeutisk bredd. Det innebär att skillnaden mellan överdosering och oacceptabla biverkningar 

eller för liten behandlingsdos inte är stor (Nome 2003; Slördal 2013). 

Det finns flera olika cytostatika som påverkar och angriper cancern på olika sätt. Cytostatika 

administreras vanligtvis som intravenös infusion. Cytostatika kan också kombineras med andra 

behandlingar och kan ges före, under eller efter operation och/eller strålbehandling (Nome 

2003). 

Strålbehandling  

Strålbehandling är också en av de vanligaste behandlingsmetoderna som används vid 

cancersjukdom. Nästan hälften av alla de som drabbats av cancer genomgår någon gång under 

sin sjukdomsperiod en strålbehandling. Strålterapi används både vid kurativ behandling men 

kan också ges för att lindra symtom vid en obotlig cancersjukdom, patienter i ett palliativt skede 

behöver då under sin sjukdomsperiod genomgå upprepade strålbehandlingar. Strålningen sker 

på det begränsade området på kroppen där cancern befinner sig alltså en lokal behandlingsform. 

Strålning som behandlingsmetod brukar oftast användas om inte kirurgisk metod klarar av att 

avlägsna tumören (Jetne 2003). 

Precis som vid cytostatika påverkar även strålbehandlingen de friska cellerna i kroppen, dock 

har de friska cellerna en bättre förmåga att återhämta sig efter en denna behandling. Strålningen 

som används vid behandlingen kallas joniserande strålning, den bildar elektriskt laddade 

partiklar som skadar DNA:t både i de friska- och cancercellernas vilket också är grunden i 

strålningens effekt (Jetne 2003).  

Strålningen överför energi från en strålningskälla till tumören, det är samma typ av strålning 

som används vid röntgenundersökningar dock med mycket högre energiinnehåll. 

Strålbehandling kan delas in i intern samt extern behandling. Den interna är när strålkällan är 

placerad inne i patienten medan den externa befinner sig utanför (Jetne 2003).  

Fatigue 
Kronisk trötthet eller fatigue som är den korrekta latinska benämningen, är en trötthet som inte 

är övergående och som inte hjälps av fler sömntimmar per natt. Fatigue är ett tillstånd som kan 

förkomma vid andra sjukdomstillstånd men är vanligt vid cancersjukdom. Vid behandling av 

cancersjukdom och cancerpatologiska processer i kroppen, utmanas kroppen till att anpassa sig 

till de nya förutsättningarna. Dessa påfrestningar leder till att sömn och vila inte räcker för att 

återställa kroppen (Olson 2007). En lindrig form av fatigue kan innebära att patienten blir mer 

stillasittande då orken att utföra vardagliga aktiviteter som tidigare har avtagit. Vid en mer 

allvarlig form har orken försvunnit helt och patienten blir sängliggande (Given et.al 

2002).  Fatigue är mer påfrestande än vanlig trötthet och påverkar hela kroppen både fysiskt 

och psykiskt. Detta tillstånd kan leda till förändrad livssituation och patienten kan behöva stöd 

och hjälp vid vardagliga sysslor samt vid personlig hygien (Schjølberg 2003b). Tröttheten pågår 

ofta under en längre tid, den kommer smygande och tilltar i styrka. Om besvären funnits mer 

än en månad klassas det som kronisk trötthet, fatigue (Piper 1995).  
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Det är inte helt klart vad som orsakar fatigue men det finns dock en rad olika faktorer som spelar 

in och påverkar upplevelsen av fatigue. En patologisk förklaring kan vara att cancercellernas 

vitalitet påverkar kroppens immunförsvar. Det skapar en obalans som gör att kroppen frisätter 

onormalt mycket cytokiner, som kan leda till fatigue. Även kroppens ämnesomsättning drabbas, 

så att matens energiinnehåll förbränns snabbare och kroppen får inte den näring den behöver 

(Schjølberg 2003b). 

 

Cancerrelaterad fatigue 
Cancerrelaterad fatigue upplevs som ett universellt symtom, ca 60-90% av patienterna upplever 

detta när de genomgår en cancerbehandling. Upplevelsen av CRF kan variera mycket eftersom 

patienten kan lida av olika svårighetsgrader av CRF som lätt, måttlig samt extrem. CRF är 

vanligt bland de patienter som genomgår strålbehandling, cytotoxisk kemoterapi och kirurgi. 

För ett stort antal fortsätter CRF även efter behandlingens slut. Trots vetskapen om att CRF är 

en vanlig biverkning var patienterna redo att acceptera detta för att genomgå behandling 

(Spichiger et al. 2012).  

 

CRF är den vanligaste biverkningen av cancerbehandling. Det är den mest påtagliga 

biverkningen som påverkar patienternas liv mest. Då den är långvarig och det inte finns något 

riktigt ”botemedel” mot detta (Yurtsever 2007; Wu & McSweeney 2007; Diaz et al. 2008; Pud 

et al. 2008; Eyigor et al. 2010; Borneman et al. 2011; Spichiger et al. 2012; Karthikeyan et al. 

2013; Sekse et al. 2014; Bang et al. 2016.) 

 

Livskvalitet  
Livskvalitet enligt Världshälsoorganisationen [WHO] (1997) definieras som en individs 

inställning till livet i relation till deras mål, förväntningar, normer och bekymmer. WHO 

beskriver också i sin definition att det är olika slags faktorer som bidrar till att livskvaliteten 

påverkas. Dessa faktorer är individers fysiska hälsa, deras psykologiska tillstånd, sociala 

relationer, kultur samt miljön de lever i.  

Världshälsoorganisationens (WHO) definition av Livskvalitet: 

…individuals perception of their position in life in the context of the 
culture and value systems in which they live and in relation to their 
goals, expectations, standards and concerns. It is a broad ranging 
concept affected in a complex way by the person's physical health, 
psychological state, level of independence, social relationships, 
personal beliefs and their relationship to salient features of their 
environment”. (WHO 1997)  

 

Nordenfelt (1991) definierar hälsa och livskvalitet som holistiska fenomen, det är inte samma 

saker men är starkt förknippat med varandra. Ofta förknippas en sämre hälsa med låg 

livskvalitet och en god hälsa med hög livskvalitet. Inom sjukvården relateras individens 

välbefinnande till livskvalitet. Det innefattar inre och yttre faktorer som påverkar hur individens 

hälsa upplevs. Nordenfelt (1991) menar att lycka och tillfredställelse är när individens inre 

önskningar och förhoppningar blir sanna, då kan ett samband ses med livskvalitet. Individen 

lever då det liv den önskat och känner sig lycklig. Livskvalitet är ett begrepp som är individuellt 

och enbart den egna individen kan tolka det. Det innefattar hela individen och inte bara vissa 

delar utav tillvaron, en holistisk lycka kan ses som en god livskvalitet.  

Ferrans (1990) beskriver livskvalitet som en individs känsla av tillfredsställelse eller 

otillfredsställelse med områden i livet som han/hon upplever som viktiga.  För att lättare kunna 
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förstå och få en tydlig bild av definitionen av livskvalitet, har begreppet delats in i fyra områden. 

De fyra områdena är; ett hälso- och fysiskt funktionsområde, ett psykologiskt/andligt område, 

familjesituationsområde samt socioekonomiskt område. Ferrans (1990) beskriver att det första 

området som nämns, hälso- och fysiskt funktionsområde, innefattar personens aktivitetsnivå, 

sexualitet samt fysiska symtom. Det psykiskat/andliga området innefattar individens känslor 

och syn på livet. Där också olika faktorer som stress, osäkerhet, självbild, andligt 

förhållningssätt, värderingar, entusiasm, känsla av trygghet samt kontroll över det egna livet är 

områden som betonas. I familjesituationens område beskrivs individens förhållande mellan 

familjemedlemmar och även hur familjen mår. Till det sista området som är det 

socioekonomiska räknas arbete, boende, ekonomi, utbildning, grannar, vänskap och det sociala 

livet. Det tar också upp miljön kring individen, hur de trivs i orten eller landet de bor i. 

Sjukvårdspersonalens uppgifter handlar inte bara om den fysiska hälsan hos patienten, utan 

ökad livskvalitet är också ett centralt mål inom sjukvården. Oavsett hur patientens situation ser 

ut finns det alltid en möjlighet till att förändra dennes livskvalitet genom att försöka flytta 

uppmärksamheten från problem och begränsningar till att fokusera mer på eventuella 

möjligheter samt resurser. Höja livskvalitet hos en patient med cancerdiagnos kan vara särskilt 

viktigt eftersom sjukdomen oftast påverkar individen både känslomässigt, fysiskt, psykiskt 

samt socialt (Rustøen 2003). Patientens förändrade kroppsbild kan påverka dennes livskvalitet 

vilket också kan vara en konsekvens för den vidare tillfriskningsprocessen (Schjølberg 2003a).  

Sjuksköterskans roll 
Omvårdnad är den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens, vilket omfattar både den 

vetenskapliga kunskapen samt det patientnära arbetet. Sjuksköterskan har ett personligt ansvar 

för sin yrkesutövning men arbetar också i team samt i partnerskap med patientens anhöriga vid 

bedömning, diagnostik, planering, genomförande och utvärdering av omvårdnaden. 

Sjuksköterskan ska också genom de egna kliniska besluten ge patienter ökad möjlighet till att 

förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa.  (Svensk sjuksköterskeförening 2017b). 

Sjuksköterskans arbete och uppgift hos patienter är att uppnå bästa möjliga välbefinnande och 

livskvalitet fram tills döden. Omvårdnaden är riktad mot den enskildes behov, önskemål samt 

upplevelser i det dagliga livet, vården anpassas utifrån fysiska, psykosociala, andliga och 

kulturella dimensioner. Det är också viktigt som sjuksköterska att ha en förtroendefull relation 

med patienten och anhöriga, detta är en förutsättning för god omvårdnad samt för en bra 

följsamhet hos patienten (Svensk sjuksköterskeförening 2017a). 

Omvårdnadspersonalen har en viktig uppgift, det är att underlätta livet för de patienter som är 

under behandling eller i en rehabiliteringsfas. Personalen ska hjälpa patienterna att förstå och 

acceptera att kroppen kan förändras efter en cancersjukdom och/eller cancerbehandling. Det är 

en central uppgift för sjuksköterskorna som arbetar med patienter med cancer. För 

sjuksköterskor är det viktigt att informera patienten innan de genomgår sin behandling om 

eventuella förändringar i kroppens utseende eller funktion, detta för att patienten lättare ska 

kunna anpassa sig till förändringarna men också för att få en förståelse varför dessa förändringar 

sker (Schjølberg 2003a).  
 

Problemformulering 
Cancerrelaterad fatigue är en av de vanligaste biverkningarna av cancerbehandlingar. Denna 

litteraturstudie kan öka förståelsen för hur patienterna upplever cancerrelaterad fatigue och hur 

det påverkar deras upplevelse av livskvalitet. Sjuksköterskan kan på så vis få en förståelse för 

symtomet och få en bättre kunskap om hur det ska hanteras, för att kunna utföra och planera 

relevanta omvårdnadsåtgärder.  
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Syfte 
Syftet med studien var att belysa patienters upplevelser av cancerrelaterad fatigue och hur den 

påverkar deras livssituation samt livskvalitet.  

   

Metoden 
Vald metod är en litteraturstudie, där vetenskaplig litteratur granskas (Forsberg & Wengström 

2016). Ett metodiskt arbetssätt användes under studien, för att studien skall vara replikerbar. 

Under studiens gång användes ett flödesschema uppdelat i nio steg enligt Polit och Beck (2017), 

se figur 1. 

  

 
Figur 1. Polit & Beck´s (2017) flödesschema i nio steg fritt översatt, s96.  

  

Litteratursökning 
I början av studien utformades ett syfte (steg 1), därefter valdes databaserna ut. Databaserna 

som valdes ut var CINAHL och PubMed, dessa var relevanta till syftet och inom området 

omvårdnadsforskning. I CINAHL inriktar sig endast på artiklar som har omvårdnad som 

huvudämne och i Pubmeds databas finns artiklar som innefattar både medicin och omvårdnad 

(Polit & Beck 2017). 

 

Vid sökningen i CINAHL användes Headings och i PubMed användes MeSH-termer för att 

hitta de artiklar som är relevanta för denna studie (steg 2). Sökorden som användes i CINAHL 

headings var cancer fatigue och quality of life. Även en fritextsökning gjordes i CINAHL med 

sökordet experience. I Pubmed användes MeSH-termerna fatigue, neoplasms, patients, 

emotions, quality of life och attitude to health som sökord.  

 

Sökorden användes först enskilt i sökningen sedan i kombinationer med varandra. När sökorden 

användes i kombinationer användes den boelska termen AND för att få artiklar som var 

relevanta till syftet och handlade om symtomet fatigue relaterat till cancersjuka. 

Databassökningar tillhör (steg 3) i Polit och Becks (2017) niostegs flödesschema.  

 

Utforma syfte och 
frågeställning

Sökstrategi 
planeras, databaser 
och sökord väljs.

Databassökningar 
genomförs och 
sammanställs

Titel och abstrakt 
bearbetas

Artiklarna bearbetas 
i sin helhet och 

läses mer noggrant 

Bedömning av 
artikelns relevans 

till valt syfte

Kritisk granskning 
av artiklar med 

hjälpa av 
gransikingsmallar

Innehållet i 
artiklarna 

analyseras och 
kategoriseras

Sammanställning av 
artiklarna innehåll
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Inklusionskriterier och exklusionskriterier 
En systematisk sökning strävar efter att vara så heltäckande som möjligt. För att precisera 

sökningen används inklusions- och exklusionskriterier, dessa används för att beskriva 

eventuella begränsningar som gjorts vid sökningen av artiklar (Polit & Beck 2017).  

Inklusions- och exklusionskriterier var för att hitta de mest relevanta artiklarna. Artiklarna fick 

inte vara äldre än elva år (2007-2017 september). Artiklar skriva på svenska eller engelska 

inkluderades och att de var Peer Reviw. Artiklar som innehöll barn som patienter (under 18 år) 

exkluderades. 

Resultatet av sökningarna visas i tabell ett, två och tre. 

Tabell 1. Sökningar i databasen CINAHL  

Databas Sökord Antal 

träffar 
Urval 1 Urval 2 Urval 3 

CINAHL Cancer fatigue (S1) MH 250    

 Quality of life (S2) 

MH 

17986    

 Experience *(S3) 

Fritext 

37593    

 (S1) AND (S2) 83 10 2 2 

 (S1) AND (S3) 48 10(2) 4 4 

()- Träffar som exkluderas då de förekom i sökningar internt 

 

Tabell 2. Sökningar i databasen PubMed 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval2 Urval 3 

PubMed Fatigue (S1) MeSH 7902    

 Neoplasms (S2) 

MeSH 

416520    

 Patients (S3) 

MeSH 
12661    

 Quality of life (S4) 

MeSH 

55646    

 Attitude to health 

(S5) MeSH 

99623    

 (S1) AND (S2)  2061    

 (S1) AND (S2) AND 

(S3) 
48 18 4 4 

 (S1) AND (S2) AND 

(S4) 

776    

 (S1) AND (S2) AND 

(S4) AND (S5) 

86 18 (2) 0 0 

()- Träffar som exkluderas då de förekom i sökningar internt 
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Tabell 3. sökresultat samtliga databaser 

Databaser Urval 1 Urval 2 Urval 3 

CINAHL 20 6 6 

PubMed 36 4 4 

Summa 56 10 10 

 

Urval 
I steg 4 lästes de artiklar som nu bearbetas fram genom sökning. Artiklarnas abstrakt och titel 

lästes för att se om de matchade syftet och var relevanta för litteraturstudien (Polit & Beck 

2017). I urval ett var det 56 artiklars titlar och abstrakt som matchade studiens syfte och ansågs 

vara relevanta för fortsatt granskning. I steg 5 läses 56 artiklarna i sin helhet (Polit & Beck 

2017). Först enskilt och sedan tillsammans för granskning av metod och resultatdel så det 

motsvarade studiens syfte. Tio artiklar valdes ut efter urval två. Resterande 46 artiklar 

exkluderades för att resultatet inte stämde överens med syftet för denna litteraturstudie. Då det 

inte behandlade patienternas upplevelser. Vissa av artiklarna behandlade hur 

omvårdnadspersonalen upplevde att vårda patienter med CRF. Andra artiklar som valdes bort 

innehöll anhörigas syn och upplevelse av att leva med någon som lider av CRF. Artiklarnas 

resultatdel påvisade inte heller hur patienterna upplevde sin livskvalitet, då det var syftet med 

studien ansågs dessa artiklar vara irrelevanta för denna studie  

I steg 6 lästes artiklarna noggrant, enskilt och tillsammans flera gånger Polit & Beck 2017). 

I steg 7 granskades artiklarna kritiskt med hjälp av ” Guide to an overall critque of a quantitative 

research report” och ”Guide to an overall critque a qualitative research report” mallarna. (Polit 

& Beck 2017). Här skedde granskningen individuellt och i par. 

Efter urval 3 återstod tio artiklar som redovisas i en artikelmatris, se bilaga 1.  

Databearbetning 
För att noggrant kunna granska och bearbeta materialet delas det upp i mindre delar, för att 

därefter kunna sätta ihop det på ett nytt vis (Forsberg & Wengström 2016).  

I steg 8 skedde organiserad granskning av artiklarna (Polit & Beck 2017). Artiklarna skrevs ut, 

lästes enskilt och i par. Meningar och citat som återfanns i artiklarnas resultatdel, som var 

relevanta för studiens syfte skrevs ner på post-it lappar. Detta för att få en tydlig överblick, 

kunna skilja ut likheter och olikheter. Därefter summeras och diskuteras resultatet. Teman 

delades upp efter olika upplevelser samt hur livskvaliteten upplevdes. Detta gjordes gemensamt 

för att inga individuella tolkningar skulle ske. 

I steg 9 sammanställdes ett resultat med hjälp av sista steget i Polit och Becks (2017) 

flödesschema. Detta redovisas i både text och figur. 

Etiska ställningstagande 
Forskningsetik är de etiska övervägande som görs under hela processen av ett vetenskapligt 

arbete, från val av ämne och frågeställning till genomförandet samt därefter spridningen av 

resultatet av arbetet (Kjellström 2012). Alla de artiklar som använts i resultatet har genomgått 

en kvalitetsgranskning. Enligt Forsberg och Wengström (2016) och Vetenskapsrådet (2016) är 

det viktigt att kontrollera att etiska riktlinjer har följts under en litteraturstudie. Fakta och det 

material som användes till litteraturstudien skall inte komma från andrahandskällor, då 

informationen endast är en sammanställning, detta kan riskera att primärkällans fakta har 

förvrängts och misstolkats vilket är förbjudet i en litteraturstudie (Polit & Beck 2017). 
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 För att undvika feltolkningar eller missförstånd vid granskningen av de vetenskapliga 

artiklarna lästes de först individuellt för att sedan diskuteras tillsammans och utifrån 

det utarbetades ett resultat. Lexikon har använts för att få en korrekt översättning av artiklarna, 

även detta för att feltolkningar inte ska ske då engelska inte är vårt modersmål. De citat som 

används i litteraturstudien har inte översätts då det kan innebära en risk för feltolkning 

 

Litteraturstudien har genomgått rutinerna vid Karlstads universitet för fusk -och plagiatkontroll 

(Åhs 2016). 

Resultat 
I denna litteraturstudie har det genom databassökning framkommit tio stycken artiklar, fem 

stycken med kvantitativ metod, fyra stycken med kvalitativ metod samt en artikel där metoden 

var mixad, kvantitativ och kvalitativ. Artiklarna är redovisade i en artikelmatris (se bilaga 1). 

Patienternas upplevelser av CRF och hur livssituationen påverkas presenteras i fem olika teman; 

värdelöshet/hopplöshet, ensamhet/inte känna sig förstådd, orkeslöshet/kroppslig svaghet 

irritation/frustration, och förståelse/acceptans. Därefter presenteras hur deras livskvalitet 

påverkas, se figur 2. 

 
 

 

 

 

 

 

Figur .2. Patienters upplevelser av CRF och hur livssituationen påverkas samt hur 

livskvaliteten påverkas. 

 

Upplevelser av CRF och hur 
livssituationen påverkas
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Ensamhet/Inte känna sig förstådd

Orkeslöshet/Kroppslig svaghet

Irritation/Frustration

Förståelse/Acceptans

Livskvalitet 
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Värdelöshet/Hopplöshet 
CRF påverkar patienterna emotionellt negativt, det ledde till negativa känslor som hopplöshet 

och de upplevde sin livssituation som värdelös. Detta ledde till en försämring i det psykiska 

välmåendet (Wu & McSweeney 2007; Diaz et al. 2008; Borneman et al. 2012; Bang et al. 2016). 

I Borneman et al. (2012) studie beskriver patienterna att meningen med livet samt hoppet har 

förlorats, de menar att den dagliga njutningen eller glädjen med att leva inte längre finns. 

Patienterna upplevde sig själva som värdelösa på grund av att de inte längre kunde leva ett 

produktivt liv. De beskriver också i Borneman et al. (2012) att upplevelsen av hopplöshet samt 

värdelöshet har lett till att aktiviteter som de tidigare känt stor passion och intresse för har 

försvunnit. I Wu och McSweeney (2007) beskriver patienterna att CRF också påverkar hur de 

upplever sig själva. De förklarade att de såg på sig själva som löjliga och värdelösa eftersom de 

inte längre klarade av att leva livet på det sättet de tidigare gjort. Det orsakade även en känsla 

av hopplöshet då de inte ser någon lösning till den förändrade livssituationen eller känslan de 

fått. När CRF var som mest påtaglig förklarade patienterna i Borneman et al. (2011) studie att 

de hade svårt att leva och “fungera” som en människa, för att de upplevde en hopplöshet och 

kände sig värdelösa. 

 

Ensamhet/Inte känna sig förstådd 
Ensamheten var det som patienterna upplevde som det största problemet vid lidandet av CRF 

(Bang et al. 2016). I Borneman et al. (2012) studie beskrivs anledningen till ensamheten vara 

på grund av att patienter inte upplevde något stöd. De fick känslan av att människor i deras 

närhet, både vänner och familj, inte förstod vad CRF var och hur det påverkade livssituationen. 

De förstod inte hur det påverkade dem, till exempel så förstod inte närstående att det var CRF 

som hindrade dem från att komma på bestämda träffar eller besök. Närstående såg det mer som 

en bortförklaring och att det var på grund av deras egen vilja de inte deltog. Det ledde till en 

känsla av ensamhet att inte bli betrodd och att inte ha någon att vända sig till. Patienterna menar 

att detta var orsaken till att relationerna mellan dem och närstående påverkades på ett negativt 

sätt och upplevelsen av ensamhet blev mer påtaglig. I Diaz et al. (2008) beskriver även 

patienterna att de upplever en viss ensamhet då det sociala livet och samspelet med andra 

medmänniskor påverkas av CRF.  Det var inte bara känslan av att ingen förstod innebörden av 

att lida av CRF som gjorde att patienterna upplevde ensamhet. Borneman et al. (2012) beskriver 

hur patienterna upplevde att CRF gjorde så att relationerna påverkades. Det påverkade mycket 

hos vissa patienter att det ledde till skilsmässa och hos andra ledde det till att familj samt vänner 

distanserade sig från patienten. Det ledde till att patienterna upplevde sig ensamma. 

Patienterna själva valde också i vissa fall att distansera sig, trots att de hade en stöttande familj, 

detta för att de inte ville besvära andra med sina problem. Upplevelsen av ensamhet blev i detta 

fall påtagligt även fast den var självvald (Diaz et al. 2008).  

 

Orkeslöshet/Kroppslig svaghet 
I Wu och McSweeney (2007) samt Spichiger (2012) studier beskriver patienterna att CRF 

påverkar deras livssituation på ett negativt sätt då de upplever en stor orkeslöshet, det fanns 

varken någon energi eller lust kvar till att orka röra sig. De förklarar att de upplever sig själva 

som en våt fisk som flyter ut på golvet eller så upplever de sig själva som en trasdocka som inte 

orkar med livet på samma sätt som tidigare. I Spichiger et al. (2012) och Borneman et al. (2012) 

studie beskriver också patienterna att utföra fysisk aktivitet eller förmåga att träna lika mycket 

som innan har avtagit i samband med CRF.  De patienter som tidigare hade en mer aktiv livsstil 

eller en mer aktiv hobby som till exempel tennis, orkade till viss del fortsätta utföra fysiska 

aktiviteter medan andra fick sluta helt och hållet. Då patienterna upplevde att det inte fanns 

tillräckligt med varken energi eller ork kvar. Däremot använde sig vissa patienter av någon 
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annan mindre aktivitetskrävande hobby i hopp om att få motivation och hjälp till att komma 

hemifrån som till exempel körsång, dock fanns fortfarande upplevelsen av orkeslöshet kvar och 

energin räckte inte till. Patienterna i Diaz et al. (2008) beskriver också att orkeslösheten 

påverkar andra sociala aktiviteter som till exempel fika, shopping eller gå på restaurang med 

vänner eller familj inte heller var genomförbart då de begränsades på grund av CRF. 

 

Patienter i Diaz et al. (2008) studien upplever också minskad ork till hushållssysslorna och att 

de måste anpassa sin livssituation efter sin CRF och ta mer pauser för att klara av det. En 

patients upplevelse av CRF är att de vardagliga hushållssysslorna som till exempel städa, tvätta 

eller diska tar mycket längre tid att utföra i jämförelse med tidigare. Hushållssysslor är inte det 

enda som är problematiskt för patienterna som lider av orkeslöshet vid CRF i Borneman et al. 

(2012) studie, utan där påverkar även CRF deras arbetssituation. De olika arbetsuppgifterna 

som patienterna hade blev svåra att genomföra då orkeslöshet tog över, vilket gjorde att 

motivation samt energin att fullfölja sitt arbete försvann. Det fanns också de patienter som 

upplevde att CRF begränsade den fysiska aktiviteten. Patienter upplevde inte bara minskad 

energi eller orkeslöshet till fysiskt aktivitet, utan de kunde också uppleva att det skedde 

förändringar i kroppen vilket gjorde att de upplevde en kroppslig svaghet. Patienterna kände att 

de inte klarade av att fortsätta med normal aktivitet som till exempel gå promenader (Spichiger 

et al. Borneman et al. 2012) då de uppger att rörligheten har försämrats och upplever en 

kroppslig svaghet (Wu & McSweeney 2007; Spichiger 2012). Patienterna i Yurtsever (2007)  

beskriver hur de hade svårt att anpassa sitt vardagsliv eftersom CRF påverkade många delar av 

det. Patienterna hade svårt att gå i trappor, ta ett bad, vardagliga hushållssysslor eller ta en 

promenad, patienterna upplevde sig som ineffektiva på grund av den kroppsliga svagheten. De 

hade även svårt att bära tunga föremål (över 5 kg) och de upplevde det som svårt att klara av 

vardagssysslor som till exempel att handla mat, då de hade svårigheter att bära påsarna själva. 

I Diaz et al. (2008) studie hade patienterna också problem med att vårda sig själva, på grund av 

den kroppsliga svagheten klarade de inte av den personliga hygienen, på- och avklädning samt 

tvätta sig utan de var i behov av stöd och hjälp. I Bang et al. (2016) studie tycker ändå 

patienterna att trots den upplevda kroppsliga svagheten med försämrad rörlighet är det viktigt 

att försöka fullfölja sina plikter. En deltagare beskriver CRF som ”One really has the feeling 

that the own body gets crushed, so to speak. In fact, there is an extreme heaviness in the body: 

you almost can’t raise your arm” (Spichiger et al. 2012 s. 167). 

 

Irritation/Frustration 
Irritation och frustration var något som patienterna med CRF i Bang et al. (2016) studie 

upplevde att de kände en irritation över att de inte hade tillräckligt med energi för att ta hand 

om andra än sig själva.  De kände också irritation och frustration för att de upplevde att livet 

var orättvist, varför just de skulle drabbas av CRF som även påverkade deras livssituation 

negativt.  Det som också gjorde patienterna irriterade och frustrerade i Yurtsever (2007) och 

Spichiger et al. (2012) studier var att de upplevde att CRF ledde till att de fick 

koncentrationssvårigheter. Patienterna klarade inte av att fokusera eller koncentrera sig när de 

skulle läsa eller skriva vilket blev ett problem i arbetslivet och det skapade en frustration. 

Patienterna i Bang et al. (2016) och Spichiger et al. (2012) studie kände irritation och frustration 

då de upplevde sig själva som en belastning på arbetet då de fick mindre gjort och behövde vila 

mellan arbetsuppgifterna, vilket gjorde att en del valde att gå ned i arbetstid och andra valde att 

sjukskriva sig helt. Patienterna i Borneman et al. (2012) upplevde också frustration på grund av 

stressen de hade eftersom de var tvungna att arbeta för att kunna försörja sig, vilket blev 

problematiskt vid CRF. I Wu och McSweeney (2007) beskriver patienterna hur de upplevde 

frustration då den egna kroppen framträdde som en motståndsspelare vilket var oerhört 

frustrerande, irriterande och krävande.  
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Förståelse/Acceptans 
I Bang et al. (2016) studie beskriver patienterna att deras inställning påverkade deras upplevelse 

av CRF. CRF upplevs på olika sätt beroende på hur bra förståelse och acceptans patienterna har 

kring sin sjukdom samt behandling. En patient beskriver ”If I know something is because of 

the chemotherapy, I can deal with it better. Because I know it will pass and I know that there is 

probably some way I can deal with it.” (Wu & McSweeney 2007 s. 122). I Bang et al. (2016) 

förklarade patienterna att de upplevde sig själva som tuffa vilket gjorde att de också klarade av 

livet bättre. De upplevde att om de accepterade CRF och dess innebörd kunde de se möjligheter 

i vardagen och anpassa sin CRF efter det och ha mer förståelse för att i vissa lägen tog det längre 

tid än innan. I Spichiger et al. (2012) studie upplevde en del patienter att de fick acceptera 

situationen och göra så mycket de klarade av samt orkade.  Patienterna hade förståelse till att 

det var CRF som påverkade deras liv och livssituation på ett negativt sätt. 

 

Livskvalitet 
De flesta patienterna upplevde en låg livskvalitet på grund av den förändrade livssituationen. 

Patienterna upplevde låg livskvalitet då deras vardagsliv inte var som tidigare. De kunde inte 

gå till sitt arbete som innan, de orkade inte engagera sig i fysiska aktiviteter eller i 

familjeaktiviteter (Eiygor et al 2010). Det sociala samspelet med andra människor var det som 

patienterna upplevde som problematiskt. Orken fanns inte att bedriva sociala aktiviteter i 

samma utsträckning som innan de drabbats av CRF. Patienterna upplevde en känsla av 

ensamhet och att deras medmänniskor visade lite förståelse. Detta sammantaget upplevdes 

sänka livskvaliteten (Diaz et al 2008).  

Bang et al. (2016) kunde i sin studie se att livskvaliteten påverkades beroende på vilken 

inställning patienterna hade och hur de upplevde sin CRF. Hur de accepterade sin livssituation 

och vilken förståelse de hade för att CRF också spelade in. De patienter som försökte vara 

optimistiska trots sin förändrade livssituation hade en större förståelse, de försökte att få ut så 

mycket så möjligt av livet men uppgav att livskvaliteten påverkades negativt av CRF.  

De patienter som rapporterade låg livskvalitet upplevde mycket negativa känslor, de kände sig 

orkeslösa på grund av sömnlöshet (Pud et al 2008). Upplevelsen av hopplöshet ledde till en låg 

livskvalitet. De upplevde att glädjen försvann helt och att det inte fanns någon mening med 

livet, de kände sig värdelösa och lusten att engagera sig i livet försvann helt (Pud et al. 2008; 

Borneman et al. 2012).  

 

Sekse et al. (2014)  såg i sin studie ett samband mellan livskvalitet och hur patienterna upplevde 

sin kroppsliga svaghet. De patienter som upplevde låg livskvalitet, rapporterade också en sämre 

kroppslig funktion. De patienter som hade förståelse för och accepterade sin CRF upplevde en 

bra hälsa trots omständigheterna. Dessa patienter rapporterade en bättre och mindre 

problematisk upplevelse av livskvalitet.  Eyigor et al. (2010) studie visar ett samband mellan 

att livskvaliteten påverkades negativt och hur patienterna upplevde en frustration över hur det 

mentala påverkades.  

 

Sekse et al. (2014) kunde i sin studie se att patienterna som rapporterade många sömnlösa nätter 

även rapporterade låg livskvalitet. Patienterna hade svårt att somna och de påverkade deras 

fysiska funktion. Sömnproblemen orsakade en kroppslig trötthet och att kroppen inte fungerar 

normalt, detta upplevdes som begränsade för patienterna. De orkade inte längre utöva fysisk 

aktivitet eller andra fritidsintressen. En låg livskvalitet hos patienterna gjorde att de kände sig 
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begränsande av sin livssituation och upplevde sömnsituationen som problematisk (Eiygor et al. 

2010; Borneman et al. 2012; Sekse et al. 2014). 

 

I Kartikeyans (2013) studie beskriver patienterna att det inte enbart är CRF som påverkar hur 

livskvaliteten upplevs, utan det beror på andra aspekter. Det var därför svårt att avgöra vilka 

faktorer som spelar in på hur deras livskvalitet upplevs.   

 

Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att belysa patienter med cancers upplevelser av CRF och hur 

livssituationen påverkas. Under studiens gång framkom fem olika teman som presenteras. 

Dessa fem teman var; värdelöshet/hopplöshet, ensamhet/inte känna sig förstådd, 

irritation/frustration, orkeslöshet/kroppslig svaghet och förståelse/acceptans. Därefter 

presenteras livskvalitet. 

Resultatdiskussion 
Patienter i studien upplevde värdelöshet/hopplöshet då CRF påverkade dem emotionellt 

negativt. Det ledde till negativa känslor som hopplöshet och att meningen med livet inte fanns 

längre. Glädjen försvann helt och den dagliga njutningen med livet, patienterna kände då att 

livet var värdelöst. Müller et al. (2017)beskriver i sin studie hur patienter som lider av fatigue 

tappar hoppet och förmågan att sätta upp mål i livet. Där finns en likhet med denna studie där 

de patienter som lider av CRF upplevde att livet inte var värt att leva längre och hade svårt att 

hitta en mening med sin livssituation. Dessa resultat skiljer sig från Jakobssons (2012) studie 

som beskriver hur patienter som genomgick strålbehandling kände sig starka mentalt och 

upplevde inga psykiska besvär utan de upplevde endast att kroppen var svag.  

 

En annan upplevelse som påverkade patienterna var ensamhet/inte känna sig förstådd. 

Patienterna såg det som ett problem vid CRF, att de kände sig ensamma och missförstådda. De 

kände den största ensamheten i att de saknade stöd från anhöriga och familj, patienterna 

upplevde att det berodde på att familj och anhöriga inte förstod vad CRF var. Det finns likheter 

med Jakobsson (2012) studie som belyser hur patienter som genomgår strålbehandling drabbas 

socialt. Det har lett till att patienterna inte klarar av att träffa släkt och vänner utan upplever 

också att relationen påverkas. Anledningen till att relationen påverkas är för att patienterna 

upplever att nära och kära inte har förståelse för vad fatigue är och hur det påverkar dem.  

 

De patienter som drabbades av koncentrationssvårigheter på grund av CRF upplevde en stor 

irritation/frustration. Patienterna klarade inte av att koncentrera sig när de till exempel skulle 

läsa eller skriva. Det blev ett stort problem i arbetslivet och patienterna kände sig frustrerade. 

Tankar om att livet var orättvist skapade känslorna irritation och frustration.  

Det kan ses ett samband med Ekholm et al. (2013) studie som beskriver hur de anhöriga till 

patienterna tycker att fatigue påverkar. De upplevde att patienterna fick sämre 

koncentrationsförmåga. Patienterna i den studien tyckte främst att det påverkades deras humör 

men även att det begränsade deras vardag, då de till exempel inte kunde arbeta som innan. 

Litteraturstudiens resultat påvisade även att patienterna kände av orkeslöshet/kroppslig svaghet. 

CRF påverkar dem på ett negativt sätt då de upplever en stor orkeslöshet, det fanns varken 

någon energi eller lust kvar till att orka röra sig och de uppger att rörligheten har försämrats och 

upplever en kroppslig svaghet. Detta ledde till att många av patienterna som hade en mer aktiv 

hobby slutade med denna för de upplevde att de inte orkade. En stor skillnad kan ses mot 

Furmaniak et al. (2016) studie som visar att där leder fysisk aktivitet till mindre fatigue. Där 

uppmanas deltagarna att fortsätta med fysisk aktivitet efter egen förmåga. Dock är det viktigt 
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att ha i åtanke att i litteraturstudien var det ingen patient som uppgav att de blivit ombedda att 

sluta med fysisk aktivitet utan det var något som det själva valt. Patienterna i Jakobsson (2012) 

upplever även de en kroppslig svaghet. Kroppen känns gammal och utmattad, som om den inte 

ska hålla för alla påfrestningar. Patienterna som hade en förståelse för vad CRF var och varför 

det påverkade dem hade en större förståelse för sin nuvarande situation. Patienterna som 

upplevde att om de accepterade CRF och dess innebörd kunde de se möjligheter i vardagen och 

anpassa sin CRF efter det och ha mer förståelse för att i vissa lägen tog det längre tid än innan. 

Fastän patienterna hade förståelse/acceptans för sin situation menar Pallesen Koktved och 

Pedersen (2012) i sin studie att det inte hade inverkan. Patienterna i deras studie upplevde ändå 

att livet kändes begränsat och problematiskt. Tröttheten fanns alltid fanns där som ett 

störningsmoment som inte kunde vilas bort.  

 

Därefter presenteras livskvalitet i litteraturstudiens resultatdel. De allra flesta patienter som lider 

av CRF rapporterar en låg livskvalitet. De upplevde att den låga livskvaliteten berodde på 

många olika faktorer som spelade in. Några faktorer var att vardagslivet inte var som innan, de 

kunde inte arbeta som tidigare, de orkade inte engagera sig i fysiska aktiviteter eller 

familjeaktiviteter. Det sociala samspelet med andra människor var något som patienterna 

upplevde som problematiskt. Ett liknande mönster kan ses i Whitehead et al. (2016) studie, där 

patienterna med kronisk sjukdom uppgav att när de inte klarade av vardagslivet påverkade det 

deras livskvalitet på ett negativt sätt. Detta för att de inte längre klarade av att arbeta eller utföra 

sina fysiska hobbys som tidigare, vilket ledde till att de kände sig isolerade från sitt liv.  De 

upplevde också att känslan av isolering förvärrades då familj och vänner bildade egna 

uppfattningar och hade funderingar om deras liv.  

McConkey (2016) beskriver i sin studie hur deltagarna upplever att deras livskvalitet påverkas 

av CRF. Det påverkar deras fysiska och psykiska välbefinnande, hur de fungerar socialt och 

livskvaliteten upplevs som låg. Deltagarna upplever att de inte kan leva sitt liv som tidigare, de 

orkar inte arbeta eller träffa vänner. Det var det främsta som beskrevs som negativt för 

livskvaliteten, att inte kunna fortsätta att leva ett vanligt vardagsliv som innan de blev drabbade. 

I denna studie belyses hur CRF påverkar patienternas livssituation och hur det påverkar deras 

upplevda livskvalitet. I likhet med de studier som nämns ovan påverkas den upplevda 

livskvaliteten. Den påverkar inte alla patienter i lika stor utsträckning och inte lika negativt för 

alla. Det kan dock ses ett ganska klart samband mellan CRF och en lägre livskvalitet. 

 

Metoddiskussion 
Litteraturstudien utgick från Polit och Becks (2017) nio steg, detta säkerställde att arbetssättet 

under studiens gång var systematiskt och strukturerat. Genom att arbeta enligt de nio stegen 

ökade det även studiens replikerbarhet och det anses vara en styrka. Databaserna CINAHL och 

PubMed användes på grund av att de innehåller forskning kring omvårdnad, vilket är relevant 

till studiens syfte. Experience fanns inte som en CINAHL Headings därför valdes det att göra 

en fritextsökning för att fånga patienternas upplevelse. I databasen PubMed användes inte 

experience som fritextsökning utan istället användes MeSH-termen Attitude to health, vilket 

gavs som förslag i PubMed istället för sökordet experience. Det kan efter arbetes sammanställda 

resultat ses som en svaghet då Experience är mer relevant då syftet med studien är att belysa 

patienters upplevelser. 

 

Studierna som valdes ut var gjorda i olika länder; Korea, Spanien, Turkiet, Indien, Israel, Norge, 

Schweiz, och USA.  Detta tyder på att CRF är globalt och trots att patienterna är från olika 

länder så påverkar CRF och begränsar patienternas vardag som resulterar i upplevelse av låg 
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livskvalitet. En styrka med studiens resultat är att det involverar flera länder och hur de 

patienterna upplever CRF. Flera likheter kunde ses i hur patienterna i de olika länderna 

upplevde CRF. En svaghet med att använda sig av studier från olika länder kan vara att det är 

svårt att bilda sig en helhetsbild av CRF, till exempel kan den kulturella skillnaden länder 

emellan påverka. Patienternas olika livsstandard samt varierande tillgänglighet till sjukvård kan 

också påverka upplevelsen av CRF. 

 

Litteraturstudiens syfte var att fånga patienternas upplevelser av CRF. Det var svårt att hitta 

enbart kvalitativa artiklar så även kvantitativa artiklar användes. En styrka är att både de 

kvalitativa och de kvantitativa studierna visade på samma resultat. En svaghet med de 

kvantitativa studierna är att det är svårt att urskilja individuella upplevelser och faktorer som 

påverkar upplevelsen av CRF. 

 

En av artiklarna i litteraturstudiens resultatdel visade till skillnad från de andra artiklarna inget 

samband mellan livskvalitet och CRF. Detta kan bero på att författarna till den studien använde 

sig av en annan typ av frågeformulär. De andra författarna till de övriga artiklarna i 

litteraturstudiens resultatdel använde sig av samma typ av frågeformulär och fick också 

liknande svar. Det anses vara en styrka för litteraturstudien att påvisa att andra resultat 

upphittats och att olikheter också hittats, därför inkluderades den studien. 

 

Klinisk betydelse 
Litteraturstudiens resultat kan användas för att öka förståelsen hos sjuksköterskor som möter 

patienter med cancerdiagnos. Det ökar sjuksköterskornas medvetenhet och kunskap om hur 

CRF påverkar patienterna med cancerdiagnos. Relevanta omvårdnadsåtgärder ska kunna vidtas 

och patienterna får en god samt individuell vård.  

    

Förslag till fortsatt forskning 
I litteraturstudien har det framkommit att CRF påverkar patienterna och begränsar deras 

vardagsliv. Det skulle vara intressant med fortsatt forskning på hur vardagen kan underlättas 

för de patienter som lider av CRF. Det stöd som behövs och relevanta omvårdnadsåtgärder. 

 

Slutsats 
Patienter som lider av CRF ofta orsakat av olika slags cancerbehandlingar upplever i första 

hand att livskvaliteten påverkas negativt. CRF drabbar alla patienterna men på olika plan i livet.  

De upplevelser som framkommit under studiens gång sammanfattar komplexiteten av att lida 

av CRF och hur det påverkar livssituationen. Att det är ett symtom som påverkar patienterna 

olika men alla som drabbas är överens om att de påverkar dem. CRF kan ses som ett holistiskt 

fenomen som främst drabbar patienterna negativt. Det är ett symtom som vården bör ha i åtanke 

när det kommer till symtomlindring.  
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Bilaga 1. Artikelmatris 

 

Författare 

Årtal, Land 

Syfte Metod Resultat 

Bang, H Y. 

Yeun, E J., 

Ham, E. & 

Hwa An, J. 

 (2016) 

 
Korea 
 

Denna studie syftade till att 

identifiera de subjektiva 

uppfattningarna hos koreanska 

patienter med cancer och CRF, 

hur det var att leva med detta. 

För att hjälpa till att utveckla 

grundläggande 

interventionsstrategier för dessa 

patienter.  
 

Kvantitativ och kvalitativ. 

 Q- metoden användes för att utforska 

och beskriva uppfattningarna som 

cancer patienter har om cancer 

relaterad fatigue.  

Urval: Använt ett P-prov.  Deltagare: 

35 patienter med cancer deltog som var 

inlagda på ett universitetssjukhus i 

Seoul,  

Korea. Bortfall: 4 st 
 

Dataanalys avslöjade att tydliga uppfattningar 

om CRF existerar bland koreanska patienter 

med cancer. Tre typer av uppfattningar 

identifierades: dominerande självtillit, positiv 

konformist och självförstörande utmattning. 

Dessa olika grupper påverkade hur patienterna 

upplevde CRF och hu det påverkade deras 

vardagsliv. 

Borneman, T., 

Piper, B-F., 

Koczywas, M., 

Munevar, C 

M., Sun, V., 

Uman, G C. & 

Ferrell, B R.  

(2012) 

 

USA 

Syftet med denna studie var att 

beskriva patienternas 

uppfattning kring orsaker, 

lindring, relaterade symtom, 

mening samt lidande som är 

sekundärt vid cancerrelaterad 

fatigue (CRF). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ design. Kvasi 

experimentell studie. kohortstudie 

Urval: Strategiskt urval.   Deltagare: 

252 deltagare som besvarade 

formuläret PFS- R med 7 öppna frågor. 

Deltagarna rekryterades från Medical 

Oncology Adult Ambulatory care 

clinic. Medelåldern var 64 år. Bortfall: 

28 st. 
 

Cancer relaterad fatigue (CRF) hade en  

signifikant inverkan på fysiskt, psykiskt, socialt 

och andligt välbefinnande. CRF begränsade 

deltagarnas förmåga att fungera, umgås och 

delta i olika slags aktiviteter. Emotionella 

problem som ett resultat av CRF 

 var också vanligt förekommande hos 

deltagarna CRF: s negativa inverkan på 

patientens välbefinnande förändrar meningen 

och lidandet i samband med cancerupplevelsen. 



 
 

 
 

Diaz, N., 

Menjón, S., 

Rolfo, C., 

Gracia- 

Alonso, P., 

Carulla, J., 

Magro, A., 

Miramón, J., 

Rodríguez, C., 

Castellar, R. & 

Gasquet, J. 
(2008) 

 

Spanien 

Denna studie utforskade 

funktionell och psykologisk 

utmattningseffekt bland olika 

cancer symptom 

enligt patientens uppfattning 

 

Kvantitativ  

Tvärsnittsstudie 

Strategiskt urval 

Anonyma frågeformulär 

527 cancerpatienter svarade på 

frågeformuläret 505 svarade 

fullständigt och kunde användas i 

studien 

Frågeformuläret innehöll 12 st frågor, 

en 10 mm- VAS skala användes för att 

mäta fatigue och hur det påverkade 

daglig aktivitet. 

Bortfall:22 

 

Nästan alla av deltagarna hade någon gång 

under sin cancerbehandling upplevt fatigue 

minst en gång.  

Studien visade att CRF påverkade deltagarnas 

dagliga liv. Det begränsade sociala aktiviteter, 

deras förmåga att ta hand om sig själva och 

förmågan att utöva fysisk aktivitet.   

Eyigor, S., 

Eyigor, C. & 

Uslu, R.  

 

(2010) 

 

Turkiet 

Syftet med denna studie var att 

undersöka skillnader i 

rapporterad smärta, fatigue och 

sömnstörningar relaterat till 

livskvalitet Studien skiljde på 

medelålders patienter och äldre 

patienter med cancer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ  

Deskriptiv 

Strategiskt urval 

160 deltagare. 85 patienter i åldrarna 

18-50 år. 75 st över 60 år. 

SF-36 och EORTC-QoL-C30 

Användes för att samla in data om 

upplevelse och livskvaliteten. 

Frågeformulärens svara 

databearbetades och delades in i olika 

domäner, där livskvalitet och 

upplevelse presenterades. 

Bortfall: 60 st 

 

I äldre gruppen  

upptäcktes ingen signifikant skillnad vad gäller 

VAS, verbal  

smärta, trötthet, trötthet, sömnproblem och 

QoL-poäng (p> 0,05). 

Ett signifikant samband observerades i båda 

åldersgrupperna mellan poängen av  

smärta, trötthet och sömn problem och 

 QoL (p <0,05). 

Relationen mellan smärta, trötthet, sömn  

och QoL. 



 
 

 
 

Karthikeyan, 

G., Jumnani, 

D., Prabhu, R., 

Manoor, U-k. 

& Supe, S-S. 

(2012) 

Indien 

Syftet med stuiden var att 

undersöka förekomsten av 

fatigue hos cancerpatienter 

relaterat till olika 

cancerbehandlingar. 

Hur patienternas livskvalitet 

påverkas. 

 

Kvantitativ  

Tvärsnittsstudie 

Strategiskt urval 

Deltagare: 121 cancerpatienter under 

behandling. 

Frågeformulär med mätinstrument.  

BFI (Brief fatigue inventory) och för 

att mäta livskvalitet användes FACT-

G. 

Bortfall redovisas inte 

De patienter som behandlades med kemoterapi 

och samtidig kemo strålning var mer utsatta för 

fatigue jämfört med de som endast behandlades 

med strålning. Dock visade studien att 

livskvalitetenspåverkades mest av 

strålbehandling. 

Hur deras upplevda livskvalitet påverkades och 

vad som begränsade deras vardag. 

Pud, D., Ben 

Ami, S., 

Cooper, B., 

Aouizerat, B., 

Cohen, D., 

Radiano, R., 

Naveh, P., 

Nikkhou-

Abeles, R., 

Hagbi, V., 

Kachta, O., 

Yaffe, A. & 

Miaskowski, 

C. 

(2008). 

Israel 

Syftet med denna 

replikationsstudie var att avgöra 

om undergrupper av 

onkologipatienter som fick 

aktiv behandling kunde 

identifieras baserat på deras 

erfarenhet symptomen fatigue 

sömnstörning, depression och 

smärta. Hur patienter i dessa 

undergrupper skilde sig åt 

mellan valda demografiska, 

sjukdomar och 

behandlingsegenskaper, och om 

patienter i dessa undergrupper 

skilde sig åt med funktionell 

status och livskvalitet (QOL) 
 

Kvantitativ  

Tvärsnittsstudie 

Beskrivande.  

Urval: Bekvämlighetsurval Deltagare: 

Totalt 228 patienter besvarande 

frågeformuläret. Studieinstrumenet 

innehöll Lee fatigue scale, GSDS, 

CES-D, NRS, MQOLS-CA. Dessa 

översattes till hebreiska. Deltagarna 

rekryterades från sju polikliniska 

inställningar i Israel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studie bekräftade att symptomupplevelserna 

hos dessa patienter hade olika effekter på deras 

funktionella status och livskvaliteten inte var 

beroende av några sjukdomar eller 

behandlingsegenskaper.  

 



 
 

 
 

 Sekse, R-J-T., 

Hufthammer, 

K-O. & Vika, 

M-E. 

 

(2015) 

 

 

Norge 

 

Syftet med studien var att 

undersöka förekomsten av 

cancer relaterad fatigue hos 

kvinnor som behandlats för 

olika typer av gynekologisk 

cancer. 

Bedöma fatigue i relation till 

demografi, livskvalitet och 

behandlingstyp.  

 

Kvantitativ, tvärsnittsstudie, 

beskrivande 

Urval: Randomiserat 

Deltagare: 120 kvinnor. 

Rekryterades från tre olika sjukhus 

med post. Frågeformulär, FQ (fatigue 

questionnair) Där deltagarna fick 

klassa sin upplevelse av fatigue och 

hur det påverkade deras livssituation.  

Svarsskalan var 0-3. 

Författarna använde en norsk version 

av FQ, då innehållet inte var identiskt 

med originalet. SF-36 användes för att 

mäta allmänna hälsoeffekter och 

livskvalitet 

Bortfall redovisas inte 

 

Cancer relaterad fatigue rapporterades hos 53 

% av det kvinnor som behandlats för 

gynekologisk cancer. 

Studien visar att kvinnor som lider av CRF 

rapporterar en sämre livskvalitet för att det 

påverkar deras livssituation. De upplever att de 

inte kan göra samma saker som innan. 

 

Spichiger, E., 

Rieder, E., 

Müller-

Fröhlich, C. & 

Kesselring, A-

M. 

 

(2012) 

 

Schweiz 

Syftet med studien var att 

undersöka perspektiv angående 

fatigue med särskild 

uppmärksamhet på 

kommunikation under 

kemoterapi. 

Kvalitativ 

Gorunded Theory 

Deltagare: 21 cancerpatienter 

Strategiskt urval 

Individuella intervjuer under 

deltagarnas 3:e omgång av behandling 

30- 65 min långa intervjuer 

2 bortfall 

Alla deltagare rapporterade att de kände 

huvudsakligen olika fysiska tecken på 

utmattning. Till exempel tunga ögonlock, 

 oförmåga att träna som innan, känsla av tunga  

Och stela leder. 

Deltagarna beskrev 

fatigue olika, för en del kunde tröttheten ändras 

flera gånger under 

 dagen och för andra var det som värsta precis 

 efter avslutad 

 behandling 

 

 

 

 



 
 

 
 

Wu, H-S. & 

McSweeney, 

M.  

 

(2007) 

 
USA 

 
 

Syftet med studien var att 

undersöka betydelsen av cancer 

relaterad fatigue från individens 

perspektiv.  

 

En Kvalitativ studie med 

fenomenologiskt tillvägagångssätt 

användes.  Urval: Strategiskt urval. 

Deltagare: 10 kvinnliga mellan 30-73 

år deltog frivilligt, rekryterades genom 

öppenvården för kemoterapi vid en 

fristående cancerklinik i Midwestern 

city. Alla 10 slutförde en 

personlig semistrukuerad intervju, 6 st 

av dessa förde även en 2 veckors 

trötthetsdagbok. Inget bortfall. 

Personer med cancer beskrev sin trötthet 

som avvikande från vad de tidigare hade 

upplevt.  

Yurtsever, S. 

 

(2007) 

 

Turkiet 

Syftet med studien var att 

undersöka hur fatigue påverkar 

turkiska patienter som får 

kemoterapi. 

Kvantitativ 

Deskriptiv 

Randomiserat urval 

Frågeformulär: VAS för fatigue 

användes 

Deltagare: 100 patienter 

Bortfall inte redovisat 

De flesta patienterna led av fatigue och det 

påverkade deras vardag. Patienterna uppgav att 

det fick vila mer på dagarna och gjorde färre 

aktiviteter på en dag. 

Sjukdomens varaktighet och patientens 

kunskap om behandling var faktorer som 

påverkar upplevelsen av utmattning och 

fatigue. Allt detta sammantaget påverkar 

patienternas dagliga liv. 

 

 

 


