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Introduktion: Fatigue i sammanhanget cancer beskrivs som cancer-relaterad trötthet som 

kan orsakas av både cancersjukdomen i sig och dess behandling. Cytostatika behandlade 

patienter uppger fatigue som ett av de jobbigaste och svåraste symtomen. Sjuksköterskor 

upplever okunskap och svårigheter i att hjälpa patienter med fatigue på grund av det komplexa 

i symtomet och avsaknaden av tydliga omvårdnadsåtgärder som fungerar. Syfte: 

Litteraturstudiens syfte är att beskriva omvårdnadsåtgärder som lindrar fatigue under 

cytostatikabehandling. Metod: En litteraturstudie har genomförts med hjälp av Polit & Becks 

niostegsmodell för litteraturstudier. Databaserna CINAHL och Pubmed har använts för att 

söka relevant litteratur och de tio valda artiklarna som svarade på studiens syfte har genomgått 

en granskning med hjälp av Polit och Becks granskningsmall för vetenskapliga 

artiklar.  Resultat: Resultatet beskriver olika omvårdnadsåtgärder vid fatigue, där några 

interventioner är kombinerade med varandra och är beprövade som en komplex intervention 

och en del är ensamt beprövade som singel interventioner. Av de tio studierna med beprövade 

interventionerna är det nio stycken studier som påvisar att patienterna upplever en lindring 

av sin fatigue och en studie som inte kunde påvisa någon effekt av sin intervention. Slutsats: 

Patienter som upplever fatigue under sin cytostatikabehandling behöver lindring för att återfå 

sin livskvalitet. Den här litteraturstudien sammanfattar tio studiers åtgärder, nio av dem 

påvisar en god effekt och kan bli aktuella för sjuksköterskan att använda sig av för att lindra 

patientens upplevelse av fatigue.    
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Introduktion 

Cancer är ett samlingsnamn för en rad olika sjukdomar som kan drabba hela kroppen. En 

gemensam faktor vid all typ av cancer är den ovanligt snabba celldelningen som sker på ett 

specifikt ställe i kroppen. Detta kan sedan sprida sig till närliggande vävnad och organ, och 

kallas då metastaterande cancer (World Health Organization [WHO] 2015).  

Människor som drabbas av cancer ökar ständigt runt om i världen. Antalet cancerfall tros öka 

från 14 miljoner till 25 miljoner per år de kommande 20 åren och därmed ökar antalet människor 

som behandlas för cancer (Stewart & Wild 2014). En vanlig behandlingsform för cancer är 

enligt Stewart och Wild (2014) cytostatika. Även om cytostatikabehandling har lett till ökad 

överlevnad hos patienterna, kan biverkningarna vara besvärande för patienten (Warr 2008). 

Cancer-relaterad fatigue (trötthet), ofta orsakad av både cancersjukdomen och 

cytostatikabehandlingen beskrivs som ett av de vanligaste och mest besvärande symtomen 

(Mulders et al. 2008). Mellan 70-90 % av cytostatika behandlade cancerpatienter upplever 

fatigue och detta påverkar deras livskvalitet avsevärt (Johnson et al. 2012).   

Cytostatikabehandling vid cancer går ut på att behandla cancertumörer med cytotoxiska 

läkemedel, vilket innebär läkemedel som är toxiska mot tumörceller dock även mot de friska 

cellerna. Syftet med behandlingen kan variera, men det främsta syftet är att helt utrota tumören. 

Cytostatika kan även användas för att minska tumörens storlek och därmed ge patienten 

symtomlindring och för att förlänga patientens liv (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU] 2001). Administreringen av cytostatika kan ske både intravenöst men också per oralt 

och man kan även kombinera dessa två för att uppnå önskad effekt. Det är noga att 

behandlingens syfte klargörs innan den påbörjas, det vill säga att man klargör om behandlingen 

skall vara kurativ och därmed syfta till att bota patienten eller om behandlingen skall verkar 

palliativ och då verka symtomlindrande för patienten (Hansson et al. 2008). Balansgången 

mellan behandlande effekt och svåra biverkningar är mycket besvärligt under en 

cytostatikabehandling då den terapeutiska bredden är minimal, och för att få den effekten man 

vill ha utav behandlingen måste man vara medveten om att vissa svåra biverkningar kommer 

uppstå. (Johnson et al. 2012). Biverkningarna uppstår på grund av att cytostatika även är toxiskt 

mot kroppens friska celler, och den intravenösa administreringen gör att cytostatikan kan nå ut 

och påverka alla delar av kroppen (Mollaoğlu & Erdoğan 2014). De vanligaste rapporterade 

biverkningarna i samband med behandling är illamående, kräkningar, håravfall och 

fatigue/trötthet (Warr 2008). Cancerformer som är botbara med cytostatika är bland annat akut 

leukemi, testikelcancer, elakartad njurtumör hos barn och cancer i benvävnad. Vissa 

cancerformer är däremot så kallat "cytostatikaresistenta" och måste behandlas på annat sätt. Där 

ingår prostatacancer, binjurebarkcancer och hudcancer (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU] 2001).  
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Fatigue i sammanhanget cancer beskrivs som cancerrelaterad trötthet, förknippad till både 

cancern och dess behandling (Ahlberg 2004). Termen fatigue används som synonym till 

begreppen svaghet, utmattning och trötthet, och definieras som ett tillstånd av mental och fysik 

utmattning (Ahlberg et al. 2003; Cheville 2009). Fatigue är en subjektiv och flerdimensionell 

upplevelse som kan påverka människor både fysiskt, psykiskt och emotionellt och det i sin tur 

ger svårigheter att utföra dagliga aktiviteter, problem i relationer till vänner och familj och det 

kan även påverka patienternas förmåga att klara av sjukdomen och behandlingen (Johansson et 

al. 2005; Curt 2000). National Comprehensive Cancer Network definierar fatigue som "en 

smärtsam, ihållande, subjektiv känsla av fysiskt, känslomässigt och/eller kognitiv trötthet eller 

utmattning i samband med cancer eller cancerbehandling som inte står i proportion till den 

senaste aktiviteten och som stör den vanliga funktionen" (NCCN 2015). Det går inte att vila 

eller sova bort den här typen av trötthet (Johansson et al. 2005; Mock et al. 2000). Fatigue kan 

ge svåra koncentrationssvårigheter, minnessvårigheter och depressioner (Schjölberg 2003). 

Orsaken till fatigue är oklar men Al-Majid et al. (2015) beskriver i sin text att orsaken till 

tröttheten under behandling, speciellt under en cytostatikabehandling kan förknippas med att 

hemoglobinkoncentrationen sjunker och att man därmed får en sämre kondition. Andra orsaker 

till fatigue beskriver Schjöberg (2003) kan bero på de produkter som bryts ned från tumören 

och ansamlas i kroppen under en cytostatikabehandling och därmed bidrar till trötthetskänslor 

och en känsla av minskade energi. Anemi, svårigheter att äta på grund av illamående och 

återkommande infektioner relaterat till cancersjukdomen är också några påverkande faktorer 

för upplevelsen av fatigue (Schjöberg 2003).  

Lenz et al. (1997) beskriver i sin symtomteori att varje enskilt symtom är en flerdimensionell 

upplevelse som påverkas av vem patienten är men också utav fyra dimensioner. Dessa är 

Intensiteten som beskriver svårighetsgraden och styrkan av symtomet. Tiden, talar om när 

symtomet uppstår, när det är som värst, i samband med någon speciell aktivitet?  Kvalité, 

beskriver symtomets karaktärsdrag, till exempel brännande smärta. Grad av besvär, tydliggör 

i vilken utsträckning patienten påverkas i det dagliga livet utav detta symtom. Det finns även 

tre faktorer till som spelar stor roll vad gäller upplevelsen av ett symtom, och det handlar om 

fysiska, psykiska och sociala faktorer som också de är viktiga att komma i håg. Med hjälp av 

de här faktorerna kan man tillsammans med patienten kartlägga symtomet och den personliga 

symtomupplevelsen och därmed finna lämpliga omvårdnadsåtgärder (Lenz et al.1997). 

Omvårdnadsåtgärd som även kan benämnas som intervention definieras enligt Bulechek et 

al. (2013) i egenskap av åtgärder som sjuksköterskan genomför i samspel med patienten och 

som bygger på klinisk bedömning och kunskap. Dessa åtgärder kan ske i direkt kontakt hos 

patienten, eller indirekt till förmån för patientens hälsa och välbefinnande (Bulechek et al. 

2013). En omvårdnadsåtgärd kan vara en behandling, vardaglig syssla eller hjälp med olika 

personliga aktiviteter. Omvårdnadsåtgärdernas avsikt är att hjälpa en patient att utföra 

handlingar som främjar hälsan, tillfrisknandet eller en fridfull död. Handlingar som patienten 

själv skulle ha gjort om denne inte var sjuk (Henderson 1997). På ett liknande sätt beskriver 

även Orem (1995) att omvårdnadsåtgärdernas syfte är att hjälpa personer att ordna och utföra 

handlingar i det vardagliga livet för att bibehålla och förbättra hälsan och förbygga och återställa 

ohälsa.    
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Sjuksköterskans ansvar är till stor del att använda relevanta och i möjligaste mån 

evidensbaserade omvårdnadsåtgärder när ett problem hos patienten har identifierats (Bruun 

Lorentsen & Grov 2011). Problemet kan vara ett upplevt symtom, som sjuksköterskan har till 

uppgift att synliggöra, bedöma och behandla utifrån patientens förutsättningar (Brilowski & 

Wendler 2005). Enligt Jean-Pierre et al (2007) finns det flera studier som visar på att 

bedömningen, hanteringen och ingripandet mot fatigue åsidosätts utav vårdpersonalen på grund 

av att det saknas en tydlig definition av begreppet och på grund av det komplexa i att både 

fysiska och psykiska faktorer är inblandade. Det saknas även riktlinjer för hur vårdpersonal ska 

hjälpa patienter som upplever fatigue (Jean-Pierre et al. 2007).   

Problemformulering  

Fatigue är ett vanligt och besvärande symtom för patienter under en cytostatikabehandling 

(Mulders et al. 2008). Många patienter som upplever symtomet drabbas inte bara utav den totala 

utmattningen som symtomet innebär utan kan även uppleva andra negativa konsekvenser som 

exempelvis minnessvårigheter, depressioner, svårigheter att utföra dagliga aktiviteter men även 

allvarliga följder som svårigheter att klara av sjukdomen och dess behandling. Det är en 

subjektiv och flerdimensionell upplevelse som är svår att tydligt definiera och därmed svår för 

sjuksköterskan att identifiera och åtgärda. Sjuksköterskans roll är just att identifiera, bedöma 

och behandla symtom, men på grund av komplexiteten i symtomet, och avsaknaden av tydligt 

beskrivna omvårdnadsåtgärder gällande fatigue blir dessa patienter ofta åsidosatta inom vården. 

Cancerfallen förväntas öka kraftigt de kommande 20 åren och därmed kommer sjuksköterskan 

möta betydligt fler patienter som lider av cancer- och behandling-relaterad fatigue. Studier visar 

att sjuksköterskor saknar tydlig information om vad som kan lindra och hjälpa dessa patienter. 

En beskrivning av vilka omvårdnadsåtgärder som finns, och vilka som lindrar fatigue kan hjälpa 

sjuksköterskan att lindra symtomet för att på så vis höja livskvaliteten hos patienter under 

cytostatikabehandling. 

Syfte  

Syftet med litteraturstudien är att beskriva omvårdnadsåtgärder som lindrar fatigue under 

cytostatikabehandling.  
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Metod  

Metoden som används för att kunna genomföra detta arbete är en litteraturstudie. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) handlar en litteraturstudie om att samla in, sammanfatta och 

utvärdera tidigare utförd forskning inom ett valt område. En litteraturstudie bör enligt Polit och 

Beck (2012) bestå av primärkällor. Polit och Beck (2012) beskriver även hur en litteraturstudie 

kan genomföras via ett flödesschema bestående av nio steg (fritt översatt):   

1. Formulera en frågeställning och ett syfte. 

2. Databaser och relevanta sökord väljs ut. 

3. Söka efter och identifiera användbara artiklar. 

4. Värdera artiklarnas relevans och lämplighet. 

5. Läs igenom de artiklar som valts ut. 

6. Sortera materialet och urskilj väsentlig information. 

7. En kritisk granskning av de utvalda materialet görs. 

8. Analysera och sortera artiklarna i kategorier.  

9. Planera en kritisk sammanställning av artiklarna. 

Dessa nio steg med inspiration ifrån Polit & Becks (2012 s.96) modell är de som ligger till 

grund för den här litteraturstudien.   

Litteratursökning  

I steg 1 enligt Polit och Becks (2012) flödesschema läggs grunden till litteraturstudien genom 

att ett syfte utformas utifrån problemformuleringen.  

I steg 2 väljs databaser och relevanta sökord ut (Polit & Beck 2012). I denna litteraturstudie 

används databaserna CINAHL och PubMed för att söka och identifiera användbara artiklar. 

Dessa två databaser valdes relaterat till studiens syfte då de innehåller vetenskapliga artiklar 

med fokus på omvårdnad och medicin (Polit & Beck 2012). I en litteraturstudie kan sökningen 

efter artiklar ske antingen genom en databassökning och genom manuella sökningar (Forsberg 

& Wengström 2013). Utifrån studiens bärande begrepp omvårdnadsåtgärd, cancer-relaterad 

fatigue och cytostatikabehandling urskiljs sökord som används i databaserna. De sökord som 

identifierats är; Fatigue, Cancer fatigue, Neoplasm fatigue, chemotherapy, nursing 
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intervention, oncologic nursing och intervention. I båda databaserna finns det så kallade 

thesaurustermer alltså ämnesordlistor som i CINAHL kallas för MH; Major headings och i 

Pubmed kallas de för Medical subject Headings alltså MesH-termer (Forsberg & Wengström 

2013).  I CINAHL användes sökorden ”cancer fatigue OR Fatigue”, ”chemotherapy, cancer”, 

”nursing intervention”, oncologic nursing” som Major headings och en fritext sökning gjordes 

på sökordet “intervention*” som även trunkerades (*) för att på så vis få med ordets alla 

ändelser i sökningen (Forsberg & Wengström 2012). I PubMed användes sökorden ”Fatigue 

OR cancer fatigue OR neoplasm fatigue” som MesH-termer och en fritext sökning gjordes på 

sökorden ”chemotherapy” och ”nursing intervention”. Begreppet ”neoplasm” användes även 

som sökord i CINAHL men i den databasen rekommenderas det att begreppet ”cancer” används 

istället. I den omfattade sökningen användes även sökordet ”evidensbased practice”, dock utan 

att ge relevanta resultat. 

I steg 3 fullföljs sökningarna med utgångspunkt utifrån de sökord som bestämts. Sökningen 

efter relevanta artiklar börjar med att varje sökord söks var för sig för att kunna ge en överblick 

av forskningsområdets storlek och för att kunna anteckna antalet träffar. Vidare avanceras 

sökningen genom att sökorden kombineras med varandra för att kunna hitta relevant material. 

Sökningarna som är gjorda i CINAHL och PubMed redovisas i Tabell 1. 
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Tabell 1:1 

Tabell 1:2 

()=Intern dubblett ()*=Extern dubblett 

  

Databas              Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Pubmed 

 

S1 

          

(”Fatigue”[Mesh]OR

”cancer 

fatigue”OR”Neoplas

m fatigue”) 

 

 

29,946 

   

S2 Chemotherapy       2,660,343    

S3          Nursing intervention 26,537    

 

S4 

   

(”Fatigue”[Mesh]OR

”cancer 

fatigue”OR”Neoplas

m fatigue”) AND 

chemotherapy AND 

nursing intervention 

 

 

            105 

 

 

16 

 

 

7 

 

 

7 

     TOTALT: 16 7           7 

Databas  Sökord Antal träffar Urval 1       Urval 2       Urval 3 

Cinahl 

S1 

 

(MH "Cancer 

Fatigue") OR (MH 

"Fatigue+") 

 

  10,692 

   

S2 (MH “Chemotherapy, 

cancer+) 

    13,464    

S3 (MH "Nursing 

Interventions")  OR 

(MH ”Oncologic 

Nursing+”) 

 

17,136 

   

S4 "Intervention*" 179,928     

S6 S1 AND S2 AND S3     47                16(5)*      5(4)*             5(4)* 

S7 S1 AND S2 AND S4    114              11(6)    3(1)           3(1) 

  TOTALT:            27(6)(5)*                  8(1)(4)*      8(1)(4)* 

  TOTALT:             32        10        10 
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Urval                                                                                                                                                                  

I steg 4 sker urval 1 genom att artiklarnas relevans och lämplighet granskas via att artikelns 

titel och abstract läses för att jämföras med studiens syfte (Polit & Beck 2012). Urvalet skedde 

även med hjälp av inklusions och exklusionskriterier. Studiens inklusionskriterier var både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar, samtliga artiklar skulle vara publicerade mellan 2005-01-

01 – 2015-09-03 och att de artiklar mellan dessa årtal även skulle vara peer reviewed alltså 

vetenskapligt granskade (Polit & Beck 2012). Artiklar skrivna på engelska och svenska 

inkluderades samt studier genomförda på både kvinnor och män och som var utförda 

internationellt och nationellt. Studier gjorda på patienter som fick cytostatikabehandling i både 

ett palliativt och kurativt syfte inkluderades. De artiklar som exkluderades var bland annat 

reviewartiklar då de framkommer ur kunskapsområden som redan sammanställts och för att på 

så sätt undvika sekundärkällor (Forsberg & Wengström 2013). Artiklar som innehöll studier 

gjorda på barn under 18 år exkluderades samt studier gjorda på patienter som befann sig innan 

eller efter en cytostatikabehandling. Denna primärgranskning resulterade i 32 artiklar till urval 

1 (se Tabell 1).  

I steg 5 och i steg 6 sker urval 2 genom att de utvalda artiklarna läses i sin helhet och en 

granskning av materialet sker för att kunna urskilja vilken väsentlig information som finns 

relaterat till studiens syfte (Polit & Beck 2012). I detta urval exkluderades de artiklar som inte 

svarade på studiens syfte. Antalet artiklar som föll bort var totalt 22 och därmed gav Urval 2 ett 

slutresultat på 10 artiklar. För att möjligt kunna hitta fler artiklar och för att se om passande 

sökord använts i sökningen efter relevant material så kontrollerades de slutgiltiga 10 artiklarnas 

referenslistor och en avstämning mot Urval 1 gjordes. Genomgången av artiklarnas 

referenslistor gav inget nytt material. 

I steg 7 sker urval 3 genom att en kritisk granskning av materialet görs med hjälp av 

granskningsmallen ”Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report” ifrån Polit 

och Beck (2012) då allt det utvalda materialet var studier utförda med en kvantitativ metod. 

Allt det material som tidigare granskats ifrån Urval 2 gick enligt mallarna vidare till urval 3 och 

de redovisas i en artikelmatris (se Bilaga 1).  
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Databearbetning 

I steg 8 enligt Polit och Beck (2012) genomförs en analys och sortering av det slutgiltiga 

materialet. För att kunna sammanställa forskningen till ett relevant resultat måste de slutgiltiga 

artiklarna delas upp i mindre delar (Forsberg & Wengström 2013). Författarna utför därför både 

en individuell och en gemensam genomgång av artiklarnas resultatdel för att markera de delar 

som svarar emot studiens syfte. Med hjälp av olika färgteman kunde sju olika återkommande 

omvårdnadsåtgärder identifieras.  

I steg 9 som enligt Polit och Beck (2012) handlar om att planera en kritisk sammanställning av 

artiklarna skapades två huvudkategorier som förklarar att interventionerna blivit beprövade på 

olika sätt och de sju olika återkommande interventionerna delades in i olika underkategorier i 

ett eget dokument för att enkelt kunna sammanställa materialet. Resultatdelen kunde sedan 

skapas utifrån detta dokument. 

Etiska överväganden 

I denna litteraturstudie har resultatdelen som sammanställts endast framkommit utifrån 

vetenskapliga artiklar där studierna varit etiskt granskade. Det innebär att studier har blivit 

granskade av etiska nämnder eller på annat sätt tagit ett etisk ställningstagande. Enligt 

vetenskapsrådet (2015) skall vetenskapliga studier vara utförda på väl informerade deltagare, 

de skall ha kunskap om bland annat studiens syfte samt att deltagandet är frivilligt. Polit och 

Beck (2012) betonar i sin text vikten av att de artiklar som har valts ut för en sammanställning 

bör påvisa att de på något sätt bearbetat etik. Likaså bör en litteraturstudie påvisa att en hänsyn 

till att vissa kriterium följts, vetenskapsrådet (2015) förklarar bland annat att i en litteraturstudie 

skall det finnas tydligt beskrivet om hur den valda metoden blivit utförd för att på så vis stärka 

studiens trovärdighet och göra den replikerbar. Det är även viktigt att författarna till 

litteraturstudien inte tolkar och förvränger resultatet utifrån egna åsikter, artiklar bör därför 

behandlas enskilt av författarna för att sedan bearbetas tillsammans och på så vis bevara en 

neutralitet i sammanställningens resultatdel (Vetenskapsrådet 2015). 
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Resultat 

Litteraturstudiens resultat grundar sig ur tio vetenskapliga artiklar, samtliga med kvantitativ 

metod (Bilaga 1). De vetenskapliga artiklarna behandlar allesammans information om 

interventioner vid fatigue hos patienter som är under pågående cytostatikabehandling. Under 

litteraturstudiens dataanalys identifierades det att vissa interventioner testats tillsammans som 

en så kallad komplex intervention medan andra interventioner beprövades som en singel 

intervention. Totalt har sju olika interventioner identifierats och de presenteras som sex 

underkategorier och placeras under två beskrivande huvudkategorier utefter hur de har blivit 

kombinerade och testade (se Figur 1). Under respektive underkategori kommer resultatet att 

presenteras i löpande text utifrån studiens syfte. Resultatet visar att nio av tio artiklar presenterar 

en intervention som lindrat fatigue.                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. De identifierade interventionerna placerade under två beskrivande huvudkategorier. 
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Singel interventioner 

Fysisk aktivitet - Eftersom cancer relaterad trötthet i samband med en cytostatikabehandling 

är förknippad med ett lågt värde av hemoglobinkoncentrationen som i sin tur leder till sämre 

kondition ville Al-majid et al (2015) i sin studie undersöka motionens betydelse för att lindra 

upplevelsen av fatigue. Interventionen som testades var ett individuellt träningsprogram utfört 

på ett löpband. I studien ingick fjorton kvinnor med bröstcancer, kvinnorna blev indelade i två 

grupper. En träningsgrupp och en kontrollgrupp som endast erbjöds vanlig omvårdnad. 

Träningsgruppen skulle utföra interventionen 2-3 gånger i veckan under sin 

cytostatikabehandling och behandlingsperioden varierade för deltagarna mellan nio till tolv 

veckor. Al-majid et al. (2015) studie visade att motion kunde användas som en förebyggande 

intervention för att minska tröttheten som uppkommer längs behandlingstiden.   

Däremot beskriver Pi-huanh et al. (2008) i sin studie att de starkt rekommenderar patienter som 

är under cytostatikabehandling till att motionera då det framkom ur deras studie att de som 

deltog i studiens träningsgrupp som utförde en 12 minuters promenad, fem dagar i veckan 

upplevde betydligt mindre fatigue än de som var med i kontrollgruppen som endast erbjöds 

vanlig omvårdnad.  

En annan studie utförd av Goedendorp et al. (2010) beskriver att motion är den främsta 

evidensbaserade interventionen för att lindra upplevelsen av fatigue. En tvåarmad studie har 

utförts där man i den ena armen studerat effekten av motion och den andra armen fokuserade 

på Kognitiv beteende terapi. En tredje grupp i studien deltog som kontrollgrupp och fick vanlig 

omvårdnad. Resultaten i studien presenteras var för sig för att författarna skulle kunna jämföra 

resultaten. I studien om motion fick de patienter som deltog rådgivning av en sjuksköterska om 

hur deras träning skulle ske i samband med deras cytostatikabehandling för att bäst undvika 

försämrad kondition. Träningsgruppen i denna studie gavs inget träningsschema att följa utan 

de gavs rekommendationer och själva träningen fick utföras under eget ansvar. Resultaten av 

studien visar att patienterna upplevde en lindring av sin fatigue.    

Massage - Effekten av ryggmassage på cytostatika-relaterad fatigue har undersökts i 

Karagozoglu's et al. (2013) studie. Fyrtio patienter som hade en pågående cytostatikabehandling 

deltog och tjugo placerades i interventionsgruppen och tjugo i kontrollgruppen, som endast fick 

sin behandling och sedvanlig omvårdnad. Interventionsgruppen fick i samband med 

behandlingen 15- 25 minuters massagesessioner som sammanlagt blev en timmes massage 

under en två timmars cytostatikabehandling och 75 minuters sammanlagd massage under en tre 

timmars behandling. Dagen efter behandling och massage visade interventionsgruppen mindre 

trötthet än de upplevt dagen innan behandling och interventionen. Kontrollgruppen däremot var 

betydligt tröttare dagen efter behandling än vad de var dagen före.   
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Utbildning - Godino et al. (2006) har i sin studie provat om individuell sjuksköterskeledd 

utbildning till patienterna har någon effekt på deras fatigue. Deltagarna i interventionsgruppen 

fick en patientutbildning ledd av en utbildad sjuksköterska inom ämnet. Utbildningen handlade 

om nutrition, stress, aktivitet och vila i samband med fatigue. Alla deltagarna fick även skriftlig 

information om ämnet med konkreta tips på hantering av symtomet. De fick även en dagbok 

där patienten själv skulle skriva ned sina dagliga känslor och upplevelser om tröttheten. 

Patienterna fick sedan träffa sjuksköterskan igen för att diskutera vad som skrivits i böckerna 

och för att få nya tips och råd om hanteringen av fatigue. Kontrollgruppen i Godino et al. (2006) 

studie fick endast vanlig omvårdnad och behandling och det visas i studiens resultat att 

interventionsgruppen upplevde mindre fatigue än kontrollgruppen, vars fatigue ökade under 

studiens gång. Deltagarna i interventionsgruppen upplevde att de hade fått med sig konkreta 

och användbara verktyg för att hantera fatigue.    

En liknande studie har presenterats av Yesilbalkan et al (2009) där patienter som varit under en 

pågående cytostatikabehandling fått fylla i ett frågeformulär för att beskriva sin upplevelse av 

fatigue. Utifrån deras resultat av frågeformuläret har interventionsgruppen (n=35) getts en 

individuell utbildning av en sjuksköterska. Utbildningen har tillhandahållit information om hur 

patienterna ska hantera sin fatigue och utbildningen var utformad för att ge patienterna en bättre 

kunskap om vad som orsakar fatigue. Även i denna studie har en skriftlig information getts ut 

till patienter. Alla i interventionsgruppen upplevde sig ha mindre fatigue efter att de hade fått 

information. Många upplevde stor hjälp utav den skriftliga informationen och att det faktiskt 

hade varit en sjuksköterska som gett dem utbildning då dem oftast fanns nära tillhands vid ett 

senare tillfälle om eventuellt nya frågor dykt upp.  

Kognitiv beteende terapi - Armes et.al (2007) har studerat effekten av en beteende orienterad 

intervention för cancer-relaterad fatigue. Med hjälp av tre stycken sextio min långa 

KBT(Kognitiv beteende terapi) sessioner i samband med de tre första omgångarna av 

cytostatikabehandling. Patienterna i interventionsgruppen fick sedan efter varje session gradera 

sin trötthet på en skala. Syftet var att förändra trötthetsrelaterade tankar och beteenden.  Studien 

visade en antydan till förbättrad mental fatigue och visade tydliga tecken på en förbättring av 

den fysiska tröttheten. Även Goedendorp et.al (2010) har genom sin tvåarmade studie kunnat 

påvisa att Kognitiv beteende terapi har en god effekt på trötthet under behandling, och 

effekterna kvarstod också minst två månader efter avslutad behandling. KBT sessionerna var 

10x60 minuter och fokuserade på att omstrukturera patienternas tankar och beteenden, 

instruering av nya bättre beteenden och ge känslomässigt stöd. Hinder, känslor och lösningar 

diskuterades relaterat till tröttheten. Interventionen visade tydliga resultat om att deltagarna som 

fick KBT visade på en minskning av tröttheten.    
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Komplexa interventioner 

Utbildning och stödprogram - Ream (2006) har gjort en studie på nittio patienter där man 

ville bedöma om en intervention bestående av tre huvudkomponenter tillsammans kunde 

minska symtomen på trötthet. De tre komponenterna var utbildning om fatigue, coaching i 

egenvård och erbjudande av känslomässigt stöd. Fyrtiofem patienter placerades i 

interventionsgruppen och fyrtiofem i kontrollgruppen. Utbildningen innehöll information om 

träning, balans mellan aktivitet och vila, kosttillskott, avledning, avkoppling och 

sömnförbättringstekniker. Syftet var att hjälpa patienterna att hantera sin trötthet genom att 

utbilda dem i vad som händer i kroppen och ge dem tips på hur detta kan hanteras. 

Interventionen innehöll även coaching i egenvård som handlade om att stötta och vägleda 

patienter och uppmuntra dem till användning av bland annat humor, för att lättare klara av 

tröttheten. Man försökte även hjälpa interventionsgruppen att koppla bort tankar om att ge upp 

och att sluta anstränga sig för att bli bättre. Det känslomässiga stödet som erbjöds gick ut på att 

en sjuksköterska avsatte tid för att lyssna, diskutera känslor och finnas till hands om ytterligare 

frågor och funderingar dök upp senare. (Ream et al.2006). Interventionen pågick under 

patienternas tre första behandlingscyklar och kontrollgruppen fick vanlig omvårdnad. 

Resultaten av Ream's et al. (2006) studie visar att interventionsgruppen upplevde betydligt 

mindre fatigue än vad kontrollgruppen gjorde i slutet av studien. Den största skillnaden som 

identifierades var lidandet som fatigue orsakade i det dagliga livet, där interventionsgruppen 

upplevde en klar förbättring i jämförelse med kontrollgruppen.    

Yates et al (2005) utförde sin flerdimensionella intervention om patientutbildning och 

stödprogram på enbart kvinnor med bröstcancer under behandling, där de psykiskt skulle lära 

sig att hantera sin trötthet.  Utbildade sjuksköterskor gav information och utbildning om 

egenvård, främjandet av sömn, finna balans mellan aktivitet och vila och bevarandet av energi. 

Stödprogrammet bestod av samtal om attityder och uppfattningar av tröttheten, 

problemlösningar samt motivationssamtal och uppmuntran från personalen till att fortsätta 

kämpa. Interventionen startade under patienternas andra cytostatikabehandlingscykel och var 

uppdelade i tre sessioner, där den första sessionen var ansiktet mot ansikte under tjugo min, och 

de andra två sessionerna genomfördes via telefon under ca tio minuter vardera. Yates et al 

(2005) noterade i början av studien att experimentgruppen visade tecken på minskad trötthet, 

men i slutresultatet kunde inga skillnader tydligt identifieras. Yates et al (2005) menar att 

utbildningen har potential att minska tröttheten då den till en början visade en förbättring men 

att mer studier och forskning behövs för att förbättra styrkan och hållbarheten av de första 

resultaten.   
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Fysisk aktivitet, avslappning, kroppsmedvetenhet och massage - Andersen et al. (2006) har 

i sin studie studerat effekterna av ett multidimensionellt träningsprogram innehållande 

strukturerad fysisk aktivitet, avslappning, kroppsmedvetenhet och massage. Den fysiska 

aktiviteten innefattade uppvärmningsövningar som balans och kordination, konditions träning 

i form löpning och cykling, samt motståndsövningar i form av benpress och bröstlyft. 

Avslappningsövningarna bestod av en växling mellan muskelspänning och muskelrelaxtion i 

kroppens alla stora muskelgrupper, detta utfördes till lugnande musik. Kroppsmedvetenheten 

gick ut på att träna balans samt samordning mellan sinnena och den fysiska kroppen. Massagen 

gavs i både avslappnande och terapeutiskt syfte. Tolv stycken cancer eller 

behandlingsrelaterade symtom valdes ut att studera effekterna på, och ett av dessa var fatigue, 

som författarna i studien har delat upp i Fysisk fatigue, mental fatigue och behandlingsrelaterad 

fatigue. Andersen et al. (2006) nämner dock i artikeln att det är svårt för patienterna att särskilja 

dessa tre typer åt. Träningsprogrammet pågick i sex veckor, nio timmar i veckan, medans alla 

femtiofyra patienter genomgick cytostatikabehandlingen. En sjukgymnast och en 

specialistutbildad sjuksköterska ledde och övervakade programmet. Patienterna fick varje 

vecka fylla i ett frågeformulär i en personlig dagbok, där de även i fritext skulle beskriva sina 

upplevelser av de tolv symtomen samt känslor, tankar och upplevelser om träningsprogrammet. 

Resultaten visar en tydlig minskning av alla tre former av fatigue under sex veckorsperioden, 

med en liten generell ökning vecka fem, som sedan sjönk igen vecka sex.    
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Diskussion  

Studiens syfte var att beskriva omvårdnadsåtgärder vid fatigue under cytostatikabehandling. 

Resultatet i studien bygger på tio stycken vetenskapliga artiklar av kvantitativ metod som 

presenteras i bilaga 1.  Studier av två olika karaktärer har identifierats, där tre av artiklarna har 

provat komplexa interventioner och sju studier testade singel interventioner. De komplexa 

interventionerna är studier som har provat interventionskombinationer av 

"Utbildning/stödprogram" och "fysisk aktivitet/avslappning/massage/kroppsmedvetenhet". 

Singel interventionerna framkommer ur studier som har testat effekten av en intervention utan 

kombination med något annat, och de har enskilt studerat fysisk aktivitet, massage, utbildning 

eller Kognitiv beteende terapi.  Resultaten visar att 9 av 10 artiklar har genom sina beprövade 

interventioner fått en minskning av fatigue och den sista artikeln kunde till en början i sin studie 

se skillnad mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp men lyckades inte i sitt slutresultat 

påvisa någon signifikant skillnad mellan grupperna.     

Resultatdiskussion    

Eftersom att det framkom i litteraturstudiens dataanalys att de identifierade interventionerna 

blivit beprövade på olika sätt, antigen som en singel intervention eller som en kombination av 

olika interventioner så gjordes en kategoriseringen av studierna under rubrikerna komplexa 

interventioner och singel interventioner för att kunna sortera, placera och beskriva vilka studier 

som fokuserat på vad och därmed sammanfatta ett resultat. Utifrån Lenz et al. (1997) 

symtomteori beskrivs varje symtom som en flerdimensionell upplevelse som påverkas av flera 

olika faktorer, bland annat patientens psykiska, fysiska och emotionella upplevelser relaterat 

till symtomet. Curt (2000) och Johansson et al. (2005) beskriver symtomet fatigue på ett 

liknande sätt, som en subjektiv och flerdimensionell upplevelse som påverkar människor på tre 

olika plan, både psykiskt, fysiskt och emotionellt.   

Nio av tio studier har kunnat påvisa en lindring av fatigue med hjälp av sina beprövade 

interventioner och en studie med en komplex intervention lyckades inte påvisa någon lindring. 

De resterande nio interventionerna har alla fått en lindring av symtomet och författarna har inte 

kunnat finna någon beprövad variant som skulle kunna fungera bättre än någon annan. Att 

singel interventionerna, de enklare interventionerna har fått lika gynnsamma resultat som de 

komplexa är intressant ur ett vårdkostnadsperspektiv. Om en intervention bestående av 

utbildning av en sjuksköterska på en timme, och några senare telefonuppföljningar kan lindra 

fatigue lika effektivt som ett komplext multidimensionellt träningsprogram med tio entimmes 

sessioner KBT och tre sjukgymnastledda träningstillfällen per vecka så skulle singel 

interventionerna var betydligt mer kostnads och tidseffektiva. Besparingar inom den svenska 

hälso- och sjukvården är ett ständigt problem och att kunna beskriva omvårdnadsåtgärder som 

både kan lindra fatigue och höja patienters livskvalitet, men som också är både billigare och 

mer tidsbesparande än andra komplexa åtgärder skulle gynna både patient, vårdgivare och 

hälso-och sjukvårdens ekonomi.     
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Litteraturstudiens resultat bygger på 10 stycken vetenskapliga artiklar som alla är genomförda 

med kvantitativ metod. Fördelarna med detta är enligt författarna att alla studier är uppbyggda 

på samma sätt, med interventions och kontrollgrupp och resultaten kan därför lätt jämföras med 

varandra för att finna likheter och skillnader. Interventionerna är också beprövade på en större 

mängd patienter än om metoden hade varit kvalitativ och man kan då lättare se att 

interventionen fungerar för många olika människor. Nackdelen med endast kvantitativa studier 

är att de inte är så djupgående som en kvalitativ metod hade varit, patienternas egna tankar och 

upplevelser presenteras inte lika ingående och man går miste om de personliga upplevelserna 

kring interventionerna.   

Singel interventioner  

Fysisk aktivitet - Al-majid et al. (2015) har i sin interventionsstudie om motion som lindring 

vid fatigue kommit fram till att fysisk aktivitet fungerar förebyggande mot tröttheten. Även Pi-

huanh et al. (2008) och Goedendorp et al. (2010) har studerat fysisk aktivitet och i båda 

studierna har man fått resultat som visar att fysisk aktivitet minskar upplevelsen av fatigue. 

Goedendorp et al. (2010) menar dock på att den bästa kombinationen för att behandla fatigue 

är en kombination av motion och terapi, då det är ett flerdimensionellt symtom som behöver 

behandlas på flera plan för att uppnå bästa möjliga effekt. Fong et al. (2012) har däremot genom 

sin meta analys kunnat beskriva att fysisk aktivitet som en singel intervention bidrar till både 

minskad fysisk fatigue, minskad psykisk fatigue och en upplevelse av ökad livskvalitet. 

Sammanställningen fokuserar på cancerpatienter efter avslutad behandling, både cytostatika, 

strålbehandling och kirurgi.  En slutsats om att även en singel intervention påverkar flera 

dimensioner av symtomupplevelsen kan genom denna analys konstateras och kan kopplas 

samman med Lenz et al. (2012) symtomteori, där beskrivningen av de fyra dimensionerna som 

påverkar symtomupplevelsen även påverkar varandra, och att en fysisk intervention inte bara 

har fysisk påverkan utan även psykisk och känslomässig. En singel intervention kan med andra 

ord påverka patienten på liknande sätt som en komplex intervention och i och med detta anser 

författarna att singel interventionerna har många bra fördelar ur både kostnadsperspektivet, 

arbetsbelastningen för sjuksköterskan och påverkan på patienten. Effekten av fysisk aktivitet 

har även studerats på KOL patienter av Spruit et al. (2004). Fysisk aktivitet har tidigare inte 

varit en aktuell omvårdnadsåtgärd för KOL patienter på grund av den dyspné som är 

förknippade med sjukdomen, men studier har visat att fysisk aktivitet för KOL patienter med 

både svår, medel och mild KOL har gett både lindring av patienternas fatigue och bättre 

funktionell kapacitet (Spruit et al. 2004). För sjuksköterskans del ger denna intervention en 

bredare patientgrupp, och kunskap om att kunna erbjuda hjälp med träning till fler patienter 

med fatigue än bara de med cancer. Enligt Socialstyrelsen (2004) ska ett multidisciplinärt 

program tas fram när en patient är i behov av hjälp för flera olika symtom. Efter medicinsk 

behandling ska man alltså i KOL patientens fall erbjuda hjälp mot både dyspné och fatigue, och 

enligt Spruit et al. (2004) är fysisk aktivet något som lindrar båda besvären.   
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Massage - Effekten av ryggmassage som en omvårdnadsåtgärd vid fatigue har studerats i 

Karagozoglu et al. (2013) studie. Dagen efter interventionen upplevde dessa patienter en stor 

förbättring av sin fatigue jämfört med kontrollgruppen. Resultatet i den här studien visar på en 

snabb, kortvarig effekt som sträcker sig till dagen efter interventionen och sedan försvinner 

lindringen. För att ryggmassage ska kunna ha en god effekt behöver den alltså kontinuerligt 

upprepas i samband med varje cytostatikabehandling. Ryggmassage är också en intervention 

som är svår för patienten att ta till själv, då man är beroende av att någon annan utför 

interventionen. Yi-Ching och Shiow-Luan (2004) studerade effekten av akupressur med 

massage som en intervention vid fatigue hos patienter med terminal njursjukdom. Deras studie 

visade att massage har god effekt för att lindra symtomet fatigue också i senare skede av livet. 

Som sjuksköterska kan det vara svårt att erbjuda en intervention som massage då det kräver tid 

och en fördjupad kunskap inom ämnet. Däremot om tid och kunskap fanns för att kunna erbjuda 

massage skulle interventionen istället anses som praktisk och enkel att erbjuda då det skulle 

innebära att sjuksköterskan fick tid för att lära känna sin patient och därmed få en god 

patientkännedom och relation. 

Utbildning - Godino et al. (2006) och Yesilbalkan et al. (2009) har låtit sjuksköterskor utbildat 

interventionsgrupperna inom fatigue, givit dem konkreta tips på hur de kan hantera tröttheten 

samt information om aktivitet, vila, nutrition och stress. I båda studierna har även skriftlig 

information delats ut och man har låtit patienterna kontakta sjuksköterskorna för eventuellt nya 

frågor som dykt upp senare. Båda studierna visar på liknande resultat där patienterna beskriver 

en tydlig förbättring av tröttheten och upplever att de tilldelats viktiga och relevanta verktyg för 

att kunna hantera sin trötthet. Till skillnad från massageinterventionen har patienterna i dessa 

studier fått med sig konkreta tips och verktyg som de själva kan ta till i hemmet, och längre 

fram i behandlingen och sjukdomen vilket gör patienterna självständiga och inte så "låsta" till 

att få hjälp. Med kunskapen de tilldelats kan de lära känna sin kropp och sitt symtom på ett 

bättre sätt för att lättare kunna hantera det. Mitchell et al. (2014) har studerat KOL patienters 

upplevelser av fatigue efter en utbildningsintervention och fått resultat som visar att 

utbildningen och kunskapen patienten fick lindrade upplevelsen av fatigue ganska snabbt, men 

att det 6 månader efter interventionstillfället inte fanns någon skillnad mellan kontroll och 

interventionsgrupp. Till skillnad från Godino et al (2006) och Yesilbalkan et al. (2009) har KOL 

patienterna inte haft möjlighet att kontakta sjuksköterskan för ytterligare frågor, och kunskapen 

som Mitchell et al. (2014) studie erbjöd kanske därmed har "bleknat" och runnit ut i sanden för 

patienterna. Utbildning som en intervention kanske kan ses som en färskvara som måste 

uppdateras med jämna mellanrum för att patienter ska kunna använda verktygen under längre 

perioder. En annan aspekt att ha i åtanke kan vara att i studierna med cancerpatienter kan flera 

av patienterna ha blivit förbättrade eller botade i sin sjukdom, medans KOL patienterna lever 

med en kronisk sjukdom som kan förvärras med tiden och att detta kan ha påverkat 

långtidsresultatet negativt.    
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KBT - som en intervention vid fatigue har studerats av Armes et al (2007) och Goedendorp et 

al. (2010). Dessa studier är de enda endimensionella studierna som har kunnat påvisa en god 

långtidseffekt av behandlingen, och detta gäller speciellt den fysiska upplevelsen av utmattning 

och trötthet. Genom KBT har man försökt strukturera om och förändra patienternas tankar och 

beteenden kring tröttheten och detta har visat sig ge goda resultat.  Här har man fokuserat på 

den psykiska delen av symtomet och precis som Armes et al (2007) beskriver så påverkas hela 

kroppen och hela vårt mående av vilka tankar och beteenden man har kring saker, och kan man 

förändra dessa tankar så lättar symtomet även på det fysiska och känslomässiga planet. 

Anledningen till att de fått god långtidseffekt kan bero på att en KBT behandling ofta pågår 

under en längre tid, upp till 12 veckor, och att detta kan påverka långtidsresultaten då 

intervention varit ständigt återkommande under en tre månaders period och att resultaten av 

interventionen finns kvar en längre tid efter. KBT har visats ha både god snabb lindring och 

upp till 6 månaders långtidseffekt för fatigue även på andra patientgrupper. Van Kessel et al. 

(2008) har riktat sin studie mot patienter med Multipel Skleros (MS) och har fått liknande 

resultat som både Armes et al. (2007) och Goedendorp et al. (2010) har fått.  Resultaten av 

dessa studier tyder på att KBT har en mycket bra effekt för fatigue både kortsiktigt och 

långsiktigt, och för människor med kroniska sjukdomar som MS har detta ett mycket stort värde 

för deras hälsa och livskvalitet. Att som sjuksköterska ha kunskap om effekten av KBT för 

fatigue är viktigt, men är svårt för sjuksköterskan själv att erbjuda då få sjuksköterskor har den 

kompetensen. Detta innebär att sjuksköterskans uppgift blir att förmedla patienten vidare till en 

utbildad KBT terapeut för att hjälpa patienten på bästa sätt.   

Komplexa interventioner  

Utbildning och stödprogram - Ream et al. (2006) har studerat effekterna av patientutbildning 

i kombination med ett stödprogram för patienterna. Utbildningen handlade om träning, 

aktivitet, vila, avkoppling och sömn. Patienterna blev även coachade i egenvård där de bland 

annat skulle lära sig att använda sig av humor och koppla bort negativa tankar relaterat till 

tröttheten. Stödprogrammet bestod av erbjudandet av känslomässigt stöd utav en sjuksköterska 

för att diskutera känslor och frågor. Resultaten i Reams et al. (2006) studie visade på att 

interventionsgruppen upplevde betydligt mindre fatigue efter utbildning och stödprogrammet 

jämfört med kontrollgruppen vars trötthet ökade under behandlingen. Yates et al (2005) har 

även de provat utbildning och stödprogram som en intervention vid fatigue men inte alls fått 

samma resultat. Utbildningen och stödprogrammet i denna studie visade till en början en liten 

antydan till förbättrad fatigue men i slutresultatet kunde inga skillnader mellan interventions 

och kontrollgruppen identifieras. Yates et al (2005) menar på att det krävs mer forskning och 

att interventionerna har potential att lindra fatigue, även om detta inte kunde påvisas i deras 

studie. Den här studien är den enda i resultatet som inte lyckats konstatera någon form av 

förbättring av fatigue. Yates et al (2005) beskriver i sin diskussion att utbildningen och 

stödprogram kanske inte är en tillräcklig intervention på ett såpass komplext symtom som 

fatigue. De diskuterar också att de 109 patienterna i studien upplevde väldigt olika nivåer av 

fatigue, från ingen fatigue till outhärdlig fatigue, innan interventionen startade och att denna 

stora variation av "startnummer" kan ha påverkat resultatet. De tror också att tidpunkten för 

studien inte var optimal, då studien startade i början av cytostatikabehandlingen och slutfördes 
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innan den tredje cykeln tog vid. Patienterna rapporterade att de upplevde svårast trötthet efter 

den tredje cykeln och att istället ha startat interventionen vid den tidpunkten tror Yates et al 

(2005) hade påverkat studiens resultat positivt. En sista orsak de tar upp som kan ha påverkat 

resultatet var att forskarna endast träffade patienterna en gång, de andra två samtalen skedde 

genom två korta telefonsamtal och att information kan ha missats på grund av 

detta.  Anledningen till att Reams et al. (2006) fick positiva resultat av sin studie som var 

uppbyggd på liknande sätt kan bero på att de satsa mer på coaching i egenvård som patienterna 

uppskattade mycket. De har även poängterat att liknande studier har utförts som 

gruppinterventioner eller via telefonen och inte fått lika gynnsamma resultat som Reams et al. 

(2006) har fått, då de har mött sina patienter personligen ansikte mot ansikte under hela studien 

och att patienterna har haft möjlighet att kontakta "sin" sjuksköterska när nya frågor dykt upp. 

De förespråkar också vikten av att låta patienterna skriva dagbok om känslor och tankar för att 

vid varje möte ha ett personligt diskussionsunderlag.    

Fysisk aktivitet, avslappning, kroppsmedvetenhet och massage - Andersen et al. (2006) har 

i sin studie studerat effekterna av ett multidimensionellt träningsprogram innehållande 

strukturerad fysisk aktivitet, avslappning, kroppsmedvetenhet och massage. De ville studera 

träningsprogrammets effekter på fysisk fatigue, mental fatigue och behandlingsrelaterad 

fatigue, men nämner i artikeln att det är svårt för patienterna att särskilja dessa tre typer åt. 

Resultatet i denna studie bygger på de sex stycken frågeformulär, som patienterna fyllde i, ett 

formulär/vecka, plus deras fritextbeskrivningar av upplevelser, tankar och känslor kring 

interventionen och symtomen. Resultaten visar en tydlig minskning av alla tre formerna av 

fatigue, antagligen på grund av den breda heltäckande interventionen som berör både de fysiska 

och psykiska delarna av symtomet och att helhetsupplevelsen av symtomet drastiskt minskar 

när det lindras på flera olika plan samtidigt. Som sjuksköterska kan ett sådant här stort 

multidimensionellt program bli för stort för att genomföra som intervention för patienter på en 

avdelning då mycket ska samordnas, många olika professioner ska samarbeta och tiden ska 

även finnas till för andra patienter och sysslor. Det är också ett mycket kostsamt projekt som 

man bör ha i åtanke. Samtidigt är det viktigt för vårdpersonalen att ha vetskapen om att det 

faktiskt fungerar för att kunna ta till denna intervention om inget annat fungerar eller om ett 

multidisciplinärt program måste tas fram för att lindra flera symtom hos patienten. 

Anledningen till att 9 av 10 studier, både fler och endimensionella har lett till mer eller mindre 

effekt på upplevelsen av trötthet tror författarna beror just på det komplexa i symtomet och att 

patienterna själva har svårt att urskilja om tröttheten de upplever är psykisk, fysisk, emotionell 

eller en kombination av alla tre. Alla patienter upplever inte alla tre former av fatigue samtidigt 

och påverkas därför olika av olika interventioner och kombinationer av åtgärder. Att de 

flerdimensionella åtgärderna fungerar kan bero på att symtomet lindras på flera plan samtidigt 

och ger då en klar och tydlig upplevelse av att symtomet minskar. Även de endimensionella 

symtomen har påvisat god effekt för symtomet och tros beror på att om en del av ett komplext 

och flerdimensionellt symtom behandlas så lättar helhetsupplevelsen av symtomet och ger en 

generell upplevelse av lindring.   
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Metoddiskussion  

Litteraturstudiens syfte var att beskriva omvårdnadsåtgärder som lindrar fatigue under en 

cytostatikabehandling. För att kunna finna vetenskapligt material som svarar på 

litteraturstudiens syfte genom en strukturerad arbetsmetod valde författarna att följa Polit och 

Beck (2012) niostegsmodell. För att kunna finna relevant material och för att få ett brett utbud 

inom omvårdnad ansågs databaserna CINAHL och PubMed vara lämpligast för att göra 

sökningar inom. De valda sökorden för att finna svar på studiens syfte känns relevanta då de 

framkommer ur studiens bärande begrepp och då de frambringat ett svar på syftet. För att 

verifiera och styrka att rätt sökord använts till studien kontrollerades det slutgiltiga materialets 

referenslistor för att på så vis försäkra sig om att relevant material är funnet. Författarna kunde 

därmed bekräfta att större delen av detta material återfanns i litteraturstudiens metod del, urval 

1. 

För att kunna framställa ett någorlunda aktuellt resultat sökte författarna bland artiklar som var 

publicerade mellan 2005-01-01 – 2015-09-03. I studiens metod del där urvalet sker börjar 

processen med att de framkomna artiklarnas relevans och lämplighet granskas via att artikelns 

titel och abstract läses för att jämföras med studiens syfte (Polit & Beck 2012). Denna process 

kan möjligen haft till följd att lämpliga artiklar exkluderats om inte artikelns titel och abstract 

tydligt beskrev materialets innehåll. Vidare i processen följer urval 2 där de utvalda artiklarna 

läses i sin helhet och en mer grundlig sortering av materialet sker för att kunna urskilja vilken 

väsentlig information som finns relaterat till studiens syfte (Polit & Beck 2012). Detta steg följs 

av att författarna gör urval 3 genom att kritiskt granska materialet med hjälp av 

granskningsmallen ”Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report” ifrån Polit 

och Beck (2012). Att granskningen sker med endast denna mall är för att författarna identifierat 

att det relevanta material som kvarstår för granskning är studier gjorda med endast en 

kvantitativ metod. 

I litteraturstudiens dataanalys sker en analys och sortering av det slutgiltiga materialet. 

Författarna utför både en individuell och en gemensam genomgång av artiklarnas resultatdel 

för att markera de delar som svarar emot studiens syfte. Detta är för att minska risken för att få 

ett resultat där egna åsikter beaktats och därmed gett en felaktig sammanställning. Vikten av en 

individuell samt en gemensam genomgång av materialet tas även upp i de etisk överväganden 

då vetenskapsrådet (2015) förklara i sin text att man bäst behåller sin neutralitet på detta vis. 

Dock har författarna varit medvetna och haft i åtanke det som beskrivs i Polit och Beck (2012)  

att det svårt att helt förbi se förförståelse och egna åsikter när en sammanställning görs. 

Vetenskapsrådet (2015) tar även upp etik som varit en viktig aspekt för denna litteraturstudie, 

de beskriver att vetenskapligt material bör bestå av deltagare som är väl informerade samt att 

de vet vad studiens syfte är. Författarna till denna litteraturstudie ansåg att detta var ett viktigt 

kriterium att följa, att allt material som ligger till grund för studiens resultatdel visade på att de 

tagit ett etiskt ställningstagande. 

De vetenskapliga artiklarna som ligger till grund för denna sammanfattning är utförda i åtta 

olika länder, Danmark, Usa, England, Spanien, Turkiet, Nederländerna, Australien, Taiwan. 

Författarna till denna litteraturstudie tolkar mängden antal länder och deras positiva resultat 
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som att kultur och etnicitet inte har någon inverkan på hur patienter upplever sig lindrade av sin 

fatigue. Författarna anser att det tyder på att de beprövade interventionerna fungerar i praktiken. 

Klinisk betydelse  

Då människor som drabbas av cancer förväntas öka drastiskt de kommande åren kommer även 

behandling mot cancern öka och därmed biverkningar och symtom relaterat till både cancern 

och behandlingen. Det leder till att sjuksköterskor i framtiden kommer att möta fler patienter 

som besväras av fatigue, som i sin tur påverkar deras livskvalitet negativt. Detta innebär att det 

skulle underlätta för patienterna om sjuksköterskor erhöll en generell kunskap om 

interventioners funktion och dess påverkan och hur man tillämpar dem i den praktiska 

verksamheten (Socialstyrelsen 2005). Den här litteraturstudien presenterar nio olika 

interventioner som ger patienterna en lindring av fatigue. För sjuksköterskans del ger detta 

konkreta och användbara åtgärder att ta till i praktiken för att lindra patienters trötthet samt höja 

deras livskvalitet.   

Förslag till fortsatt forskning  

Kvalitativa studier hade varit av stort intresse för att få större förståelse för och insikt i 

patienternas personliga upplevelser, och hade kanske kunnat ge ett tydligare resultat gällande 

hur patienterna känner inför de olika interventionerna. Författarna ser gärna att fler kvalitativa 

studier inom området utförs och testas för att få ett resultat ut patientperspektivet, där inte bara 

nivån av fatigue mäts utan också känslor och tankar kring åtgärderna presenteras. Då flera 

studier påpekar bristen på kunskap om åtgärder vid fatigue anser författarna att det är av stor 

vikt att ny forskning utförs och även implementeras i den kliniska verksamheten.   

Omvårdnad blir för sjuksköterskans del en allt mer komplicerad aktivitet. På grund av en stor 

grupp åldrande människor, förändringar i sjukvårdsorganisationen som kortare sjukhusvistelser 

och en ökad arbetsbelastning och ökat ansvar för sjuksköterskan (Borglin 2010).  En "Komplex 

intervention" definieras som en aktivitet som innehåller ett antal olika komponentdelar som om 

de utförs på rätt målgrupp ger en rad möjliga utfall. Ett exempel är en vanlig farmakologisk 

behandling med sin kombination av biokemiska, sociala och psykologiska faktorer som 

påverkar olika patienter på olika sätt och ger olika utfall för resultatet. Att kunna möta patienter 

individuellt och att ständigt uppdatera sina kunskaper är av största vikt för att garantera 

patientsäkerheten, men forskningen visar att sjuksköterskor i dag är osäkra och otrygga med att 

uppdatera sin kunskap och fortsätter med det som fungerat tidigare (Borglin 2010). Hallberg 

(2006) menar att omvårdnadsforskningen är ett omdiskuterat ämne där vissa anser att den 

evidensbaserade omvårdnaden är det enda rätta medan andra hävdar att omvårdnad är unikt för 

tid, plats och person och inte kan replikeras från patient till patient. Hallberg (2006, 2009) anser 

att diskussionen är intressant men att det viktigaste är att all vårdpersonal gör sitt yttersta för att 

söka svar på nya frågor gällande patientvården, och att arbetsplats och chefer ger utrymme för 

att göra det genomförbart. Förslag till fortsatt forskning skulle vara studier där komplexa 

interventioner jämförs med enkla interventioner ur både lindringsperspektiv, 
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kostnadsperspektiv och vilken påverkan interventionen har för sjuksköterskans 

arbetsbelastning.   

Slutsats  

Resultaten visar att 9 av 10 artiklar har genom sina beprövade interventioner fått en lindring av 

fatigue och den sista artikeln kunde till en början i sin studie se skillnad mellan 

interventionsgrupp och kontrollgrupp men lyckades inte i sitt slutresultat påvisa någon 

signifikant skillnad mellan grupperna. Därmed presenterar denna studie olika åtgärder som 

lindrar fatigue, och därmed svarar på litteraturstudiens syfte.   
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Biological Research for 

Nursing 

Syftet med denna studie var att 

fastställa om motion som 

omvårdnadsåtgärd kunde ge 

kvinnor med bröstcancer som 

genomgick cytostatikabehandling 

en lindring av cancerrelaterad 

fatigue. Samt att undersöka om 

effekterna av träningen gav något 

ändrat resultat i mätningar av 

hemoglobin koncentrationen och 

mätningar av kondition. 

Kvantitativ. 

Experimentell design. 

Fjorton kvinnor ifrån två olika kliniker 

rekryterades efter att ha visat intresse och de 

delades in i två olika grupper med sju i varje. 

Urval: Kvinnor som var 21 år eller äldre med 

diagnostiserad bröstcancer i stadium 1 eller 2 

och som skulle börja med 

cytostatikabehandling. Sexton patienter 

anmälde sitt intresse. Fjorton patienter 

fullföljde studien. 

Bortfall: 2  

Motion under 

cytostatikabehandling kan 

skydda mot cytostatika-

inducerad minskning av 

konditionen, men inte av Hb 

koncentration. 
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Titel och tidskrift. 
 

Syfte. 
 

Metod. 
 

Huvudresultat. 

Armes,J. Chalder,T. Addington-

Hall,J. Richardson,A. 

Hotopf,M.  

2007.  

England  

A randomized controlled 

trial to evaluate the 

effectiveness of a brief, 

behaviorally oriented 

intervention for cancer-

related fatigue.  

American cancer society  

 

Syftet med studien var att genom 

Kognitiv beteende terapi försöka 

förändra patienternas 

trötthetsrelaterade tankar och 

beteenden, för att minska upplevelsen 

av cancer-relaterad trötthet under 

cytostatikabehandling.   

Kvantitativ randomiserad kontrollerad studie, 

med en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. 

Patienterna fick träffa en KBT terapeut 3x60 min 

och fick därefter gradera sin upplevelse av fatigue 

på en skala.                                                    

Urval: Patienterna skulle vara över 18 år och vara 

under en cytostatikabehandling. Totalt sökte 60 

patienter och 55 deltog.                              

Bortfall; 5 st.   

KBT som en 

omvårdnadsintervention mot 

fatigue visade antydan till minskad 

trötthet och KBT terapin förbättrade 

den fysiska funktionen relaterat till 

tröttheten. Ingen minskning av 

trötthetsrelaterad ångest kunde 

påvisas.   

 

Godino, C_, Lina Jodara, 

A´ngela Dura´na, Isabel 

Martı´neza, 

Anna Schiaffinob 

 

2006 

 

Spanien 

Nursing education as an 

intervention to decrease 

fatigue perception in 

oncology patients. 

 

European Journal of 

Oncology Nursing 

Syftet med studien var att fastställa 

huruvida 

sjuksköterskeutbildningen som 

omvårdnadsåtgärd minskade 

uppfattningen om 

trötthet hos patienter med tjocktarms 

eller magcancer diagnos. De särskilda 

målen var; 

1 Att utvärdera utmattningsnivå och 

svårighetsgraden hos 

patienter med diagnosen tjocktarms 

eller magcancer 

före, under och efter 

cytostatikabehandling. 

2 Att mäta graden av patientens 

upplevelse av fatigue 

med en omvårdnadsåtgärd som syftar 

till att lindra tröttheten. 

Kvantitativ. 

Experimentell design. 

Experimentgruppen gavs en utbildning om fatigue 

utav en sjuksköterska. 

Urval; Urvalet bestod av 40 patienter: 23 i 

experimentgruppen (12 män och 11 kvinnor) och 

17 i kontrollgruppen (nio män och åtta kvinnor). 

De skulle vara mellan 30-75 år och vara under 

cytostatikabehandling. Varje grupp minskade med 

10, eftersom vissa patienter hade en snabb 

sjukdomsprogression 

som hindrade dem från avslutad 

studie. 

Bortfall; 20 

I experimentgruppen där utbildning 

som omvårdnadsåtgärd anammades 

skedde en minskning i nivån av 

utmattning, medan den grupp av 

patienter som inte fick detta 

ingripande visade en ökning av 

trötthet längs behandlingen. 

Omvårdnadsåtgärden med 

individuell utbildning och 

rådgivning har försett patienter med 

cancer med ett effektivt verktyg för 

att hantera tröttheten. 
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Syfte. 
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Huvudresultat. 

Goedendorp, M a. Marlies 

E.W.J. Peters, B. Marieke 

F.M. Gielissen, C J.  Witjes, 

A. Willem Leer, J.  

 

2010 

 

Nederländerna 

Is Increasing Physical 

Activity Necessary to 

Diminish Fatigue During 

Cancer Treatment? 

Comparing Cognitive 

Behavior Therapy 

and a Brief Nursing 

Intervention with Usual 

Care in a Multicenter 

Randomized Controlled 

Trial 

 

The 

Oncologist 

Syftet med denna studie var att 

påvisa och fastställa effekten av 

fysik aktivitet som en 

omvårdnadsåtgärd för lindring av 

fatigue. 

Kvantitativ. 

En randomiserad kontrollerad studie. Där tre 

grupper skapades, en var BNI (breif nursing 

intervention) den andra var KBT (kognitiv 

beteende terapi) och den tredje var en 

kontrollgrupp. 

Urval; 240 patienter med en diagnostiserad 

primär tumör ifrån sju olika sjukhus 

rekryterades.  

Patienterna delades in i tre olika grupper. 

BNI, CBT och UC 

Bortfall; 20 

CBT gruppen var betydligt 

mindre trött 

än UC gruppen. Mellan BNI och 

UC 

grupperna fanns ingen 

signifikant skillnad i trötthet. 

Den medling hypotesen avslogs. 

 

Karagozogl u,S. & Kahve,E.  

2013.  

Turkiet  

 

Effects of back massage 

on chemotherapy-related 

fatigue and anxiety: 

supportive  

Applied nursing research 

Syftet med studien var att 

undersöka hur ryggmassage på 

patienter påverkar deras 

upplevelse av fatigue i samband 

med cytostatikabehandling.   

 

Kvantitativ. Kvasi-exprementiell 

tvärsnittsstudie. Patienerna som deltog var 

under cytostatikabehandling.                                     

Urval 40 patienter. 20 pers i 

interventionsgruppen och 20 i 

kontrollgruppen.  

Bortfall; Ej redovisat. 

 

Att ge patienter ryggmassage i 

samband med 

cytostatikabehandling visade sig 

enligt studien minska fatigue 

och ångesten kring den upplevda 

tröttheten. 
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Titel och tidskrift. 

 
Syfte. 

 
Metod. 

 
Huvudresultat. 

Pi-Hua Chang, MSN, Yeur-

Hur Lai, PhD, Shiow-Ching 

Shun, PhD, Lih-Ying Lin, 

MSN, Mei-Ling Chen, PhD, 

Youngsen Yang, MD, Jen-

Chen Tsai, DSN, Guey-

Shiun Huang, PhC, and Sue-

Yueh Cheng, PhC  

2008.  

Taiwan  

Effects of a Walking 

intervention on fatigue-

related experiences of 

hospitalized acute 

myelogenous leukemia 

patients undergoing 

chemotherapy: a 

randomized controlled 

trial.   

Journal of pain and 

symptom manegment   

Syftet med studien var att 

undersöka effekterna av ett tre 

veckor långt promenadprogram 

(WEP) med 12 minuters 

promenad 5 ggr/vecka relaterat till 

fatigue.   

 

Kvantitativ Randomiserad kontrollerad 

studie. Patienterna rekryterades från en 

hematologavdelning.                                      

Urval: 12 i interventionsgruppen+12 i 

kontrollgruppen=24 st.  

Bortfall; 2 

 

Interventionsgruppens trötthet 

hölls under studietiden på en 

konstant nivå, det blev varken 

bättre eller sämre, samtidigt som 

patienterna i kontrollgruppen 

som inte fick dagliga 12 

minuters promenader blev 

tröttare under dessa 

veckor. Symtomångesten 

minskade avsevärt i 

interventionsgruppen.   

Ream, E. PhD, MSc, BSc 

(Hons), RGN, Alison 

Richardson, PhD, MSc, BN 

(Hons), RGN, and Caroline 

Alexander-Dann, MSc, BSc, 

RGN  

2006.   

England   

 

Supportive intervention 

for fatigue in patients 

undergoing 

chemotherapy: a 

randomized controlled 

trial.  

 

Journal of pain and 

symptom management 

 

Syftet var att utvärdera stödjande 

insatser (bedömning & utbildning 

av fatigue, coaching i egenvård & 

känslomässigt stöd) till patienter 

med fatigue. Studiens fyra 

hypoteser angående 

interventionen var om den 

minskade symtom på trötthet, 

förbättrade patienternas 

emotionella mående, förbättrade 

deras allmänna hälsotillstånd & 

om en stödsjuksköterska kunde 

stärka patienternas copingförmåga 

att kunna hantera tröttheten.   

Kvantitativ, randomiserad två arms 

kontrollerad studie. (standard & 

experimentell behandling) Patienterna blev 

rekryterade ifrån två olika cancer center. 

Studien var uppdelad i två grupper och man 

ville uppnå 45 patienter i varje grupp 

Urval; Patienterna skulle vara mellan 18-70 

år och vara under cytostatikabehandling. 103 

patienter var anmälda för studien. 86 st 

fullföljde studien,  

Bortfall; 17 st.   

 

Interventionsgruppen upplevde 

betydligt mindre trötthet/fatigue 

än kontrollgruppen. 

Interventionsgruppen lärde sig 

att hantera och anpassa sig efter 

tröttheten vilken gav god effekt 

på det psykiska måendet.   
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Yates, P. Aranda,S. 

Hargraves,M. Mirolo,B. 

Clavarino,A. McLachlan,SA.  

Skerman,H. 

  

2005. 

   

Australien  

Randomized controlled 

trial of an educational 

intervention for managing 

fatigue in women 

receiving adjuvant 

chemotherapy for early-

stage breast cancer.  

 

Journal of clinical 

oncology 

Studiens syfte var att utvärdera 

effekten av 

patiententutbildning/stödprogram 

där kvinnorna fick lära sig att 

hantera sin fatigue.   

Kvantitativ Randomiserad kontrollerad 

studie. Där patienterna gavs en utbildning om 

fatigue utav en sjuksköterska.                                   

Urval; Patienter som rekryterades var 

kvinnor med bröstcancer i stadium 1 och II 

och som var under cytostatikabehandling. 

109 kvinnor deltog. 

Bortfall; 13 st. 

I början av studien ökade 

upplevelsen av fatigue i 

kontrollgruppen vilket det inte 

gjorde i interventionsgruppen. 

Inga skillnader mellan grupperna 

kunde dock identifieras senare i 

studien.   

 

Yeşilbalkan,Ö. RN, PhD, 

Ayfer Karadakovan, RN, 

PhD, and Erdem Göker, MD  

 

2009.  

 

Turkiet  

The effectiveness of 

nursing education as an 

intervention to decrease 

fatigue in Turkish patients 

receiving chemotherapy.  

Oncology nursing forum  

 

Syftet var att fastställa hur vida 

utbildning och rådgivning utav en 

sjuksköterska kan minska 

upplevelsen av fatigue vid 

gastrointestinal cancer under den 

första behandlingen med 

cytostatika.  

 Kvantitativ. Beskrivande kvasi-

experimentiell design.   

Urval: 35 patienter med gastrointestinal 

cancer.  Patienterna fick genomgå 3 

utbildnings/rådgivnings tillfällen á 90 

minuter och både skatta sina upplevelser av 

fatigue under hela processen.                                           

Bortfall: Ej redovisat 

Resultaten visar på att 

sjuksköterskeledd utbildning och 

rådgivning i kombination med 

skriftlig information om fatigue 

och hur det kan hanteras hade bra 

effekt på patienterna. Studien 

visade att upplevelsen av fatigue 

minskade och patienterna fick 

verktyg för att kunna hantera 

det.  

 

 


