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Sammanfattning    

 

Fatigue är det vanligaste symtomet vid cancer och innebär onormal trötthet och 

utmattning. Symtomet påverkar människan både fysiskt, psykiskt och leder till minskad 

livskvalitet. I samband med cancer benämns symtomet som cancerrelaterad fatigue, 

CRF. Bristfällig medicinsk behandling mot CRF ställer större krav på sjuksköterskan att 

genom god omvårdnad lindra symtomet. God omvårdnad är bland annat att lindra 

lidande, vilket är en av sjuksköterskans primära arbetsuppgifter. För att lidande skall 

kunna lindras bör sjuksköterskan sätta sig in i patientens situation och försöka förstå hur 

denne känner sig. Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelser av CRF. För 

att uppnå detta analyserades vetenskapliga artiklar med en metod för kvalitativ 

innehållsanalys. I dataanalysen av de inkluderade artiklarna identifierades fyra teman. 

Resultaten visar att patienter upplever att kroppen sviker, maktlöshet och hopp, förlust 

av autonomi och social isolering. Resultatet tyder enligt författarna på att den subjektiva 

kroppen och livsvärlden förändras. Dessa upplevelser är enligt forskning inte unika för 

patienter med CRF, utan kan också upplevas av patienter med bland annat hjärtsvikt och 

KOL. Omvårdnaden är en viktig del för att patienter med CRF ska kunna må så bra som 

möjligt. För att kunna tillgodose omvårdnadsbehoven anser författarna att 

sjuksköterskan bör ta del av patientens livsvärld, uppmuntra till aktivitet och socialt 

engagemang, kunna ge patienten individanpassad information om symtomet, samt 

hjälpa patienten att finna strategier för att hantera den nya livssituationen. För vidare 

forskning vore det intressant att undersöka patienters upplevelser av vård i samband 

med CRF. 
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INLEDNING 

Under vår sjuksköterskeutbildning har vi genomfört verksamhetsförlagd utbildning på 

en onkologisk vårdavdelning, vilket vi fann mycket intressant. Under denna period fick 

vi lära oss ett begrepp som vi aldrig tidigare hört, fatigue. Vi valde att ta reda på mer om 

fenomenet och skriva om det i vår uppsats. Ordet ”fatigue” som substantiv kan från 

engelska till svenska översättas som ”trötthet” och ”utmattning” och som verb betyder 

ordet fatigue ”att trötta ut” (Nationalencyklopedin, 2011). Precis som översättningarna 

antyder så innebär fatigue att en person lider av extrem trötthet, vilket ofta drabbar 

cancerpatienter. I kurslitteratur som vi har haft under utbildningen står inte mycket 

skrivet om fatigue, trots att forskning visar att fatigue är det allra vanligaste symtomet 

vid cancer och cancerbehandling. Detta förvånade oss eftersom vi har fått uppfattning 

om att biverkningar såsom smärta, illamående och håravfall är vanligast. Det gjorde oss 

ännu mer intresserade av att utforska detta stora, men relativt okända fenomen. I denna 

litteraturstudie avses endast att studera den typ av fatigue som har med olika 

cancersjukdomar och dess behandlingar att göra, cancerrelaterad fatigue, som vi 

fortsättningsvis kommer benämna CRF. 

 

 

BAKGRUND 

Fakta om cancer 

Vid cancer har någon eller några av kroppens celler börjat dela sig ohämmat. Det leder 

till att en klump av cancerceller bildas, en tumör. En cancertumör är alltid malign. 

Maligna tumörer kan växa in i och påverka närliggande organ och via blodet spridas till 

andra delar av kroppen där de bildar metastaser. Cancer kan bildas i alla kroppens celler 

och totalt finns cirka 200 olika cancertyper. Cancercellerna kan utsöndra giftiga ämnen 

som påverkar kroppens organ. Oftast blir hela kroppen påverkad på olika sätt av 

cancersjukdomen (Cancerfonden, 2010).  

 

Cancer är en vanlig sjukdom i Sverige med 50 000 nya fall om året. Drygt en tredjedel 

av alla personer i vårt land kommer någon gång i livet drabbas av sjukdomen. 

Bröstcancer, prostatacancer och hudcancer är de vanligaste diagnoserna. 

Behandlingsmöjligheterna har på senare år ökat och idag botas nästan 60 % av alla 

cancerfall. Cancer kan behandlas genom att tumören avlägsnas kirurgiskt, med 

cytostatika som är en grupp läkemedel som dödar cancerceller, genom strålbehandling 

som förstör cancercellerna genom att radioaktiv strålning riktas mot cancerområdet eller 

med immunterapi då kroppens eget immunförsvar påverkas till att oskadliggöra 

cancercellerna (Cancerfonden, 2010). 

 

 

Vad är fatigue? 

I en begreppsanalys utförd av Ream och Richardson (1996) beskrivs fenomenet CRF 

enligt följande: ”Fatigue is a subjective, unpleasant symptom which incorporates total 

body feelings ranging from tiredness to exhaustion creating an unrelenting overall 

condition which interferes with individuals’ ability to function to their normal capacity 

(Ream & Richardson, 1996, s. 527).  
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Fatigue påverkar hela människan och förmågan att fungera på ett för henne normalt sätt. 

Symtomet kan yttra sig i form av orkeslöshet, koncentrationssvårigheter och kan leda 

till minskad livskvalitet (Hartvig, Aulin, Hugerth, Wallenberg & Wagenius, 2006; 

Ryan, Carroll, Ryan, Mustian, Fiscella & Morrow, 2007). Fatigue är inte bundet till en 

speciell sjukdom, utan kan förekomma vid många olika tillstånd, framförallt vid 

kroniska sjukdomar (Tiesinga, Dassen & Halfens, 1996). Fatigue kan även uppstå hos 

friska personer, som ett skydd vid påfrestande situationer, som gör att vi kopplar av och 

tar det lugnt (Glaus, 1993).  

 

 

Förekomst 

Forskare är överens om att fatigue är det vanligaste symtomet vid cancer (Curt et al., 

2000; Luthy et al., 2011). Cancerfonden (2009) rapporterar att nästan alla 

cancerpatienter under sin sjukdomsperiod upplever CRF av någon grad. Tröttheten ökar 

successivt med sjukdomsutvecklingen och förvärras ofta av olika cancerbehandlingar 

som cytostatika, strålbehandling och immunterapi (Morrow, Shelke, Roscoe, Kickok & 

Mustian, 2005). Vissa cancerdiagnoser har visat sig vara förknippade med högre grad av 

CRF än andra, till exempel lung- och bröstcancer (Hartvig et al., 2006). Tröttheten kan i 

vissa fall kvarstå flera år efter tillfrisknande från cancersjukdomen (Rosman, 2009). 

 

 

Etiologi 

Enligt forskning beror CRF på ett flertal olika biologiska, fysiologiska och psykologiska 

faktorer som hör samman med cancer och cancerbehandling. Orsakssambanden är dock 

komplexa och exakt hur de olika förändringarna som sker vid cancer bidrar till 

uppkomsten av CRF är inte helt klarlagt. Det finns dessutom skillnader i hur CRF 

uppkommer mellan olika typer av cancersjukdomar (Ryan et al., 2007).  

 

Symtom som ofta förekommer tillsammans med och bidrar till utvecklingen av CRF är 

anemi, depression, viktnedgång, sömnrubbningar, smärta och infektioner. Symtomen 

kan orsakas av cancersjukdomen eller av behandlingen, men är oftast en kombination av 

dem båda. Anemi kan, förutom av cytostatika, orsakas av blödningar, hemolys, 

benmärgsinfiltration och dåligt näringsintag. Den viktnedgång som många gånger ses 

vid cancer beror på att den växande tumören är energikrävande och slukar kroppen på 

näringsrika ämnen, samtidigt som illamående, diarré och förstoppning påverkar aptiten 

negativt. Cancerbehandling orsakar skador på vävnader och för att reparera dessa krävs 

stora mängder energi. Cancersjukdomen försämrar också energimetabolismen i 

kroppen, vilket innebär att man inte på ett adekvat sätt kan tillgodogöra sig den mat man 

får i sig. Detta bidrar till att musklernas förmåga till kontraktion och rörelse försämras. 

Hur depression påverkar utvecklingen av CRF är inte helt klarlagt. Det kan dessutom 

vara svårt att skilja på vad som är depression och vad som är CRF, eftersom tillstånden i 

många avseenden liknar varandra. Förändringar i kroppens biologiska klocka tros 

orsaka störningar i form av förändrad dygnsrytm och minskad sömnkvalitet vid cancer 

(Morrow et al., 2005). 

 

Flera hormoner är inblandade i uppkomsten av CRF. Bland annat kortisol och serotonin. 

Kortisol är ett av kroppens stresshormoner. Vid fysisk eller psykisk stress sänder 
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hjärnan signaler till binjurebarken att frisätta hormonet. Kortisol påverkar bland annat 

blodtrycket, kolhydratmetabolismen och immunförsvaret. Kortisolbrist kan orsaka 

trötthet. Forskare tror att frisättning av kortisol hämmas vid cancer och bidrar till att 

utveckla CRF. Serotonin påverkar bland annat aptit, sömn, minne, inlärning, 

muskelkontraktioner och stämningsläge. Vid CRF leder höga halter serotonin till 

försämrad förmåga att utföra kroppsrörelser och muskelarbete. Cancer är även 

förknippat med förhöjda halter av cytokiner. Dessa hormonliknande substanser ingår i 

kroppens immunförsvar och frigörs från skadade celler. Cytokiner framkallar bland 

annat sjukdomskänsla och orsakar förändringar som leder till håglöshet och aptitlöshet. 

(Ryan et al., 2007). 

 

 

Behandling och vård 

Forskning om CRF-behandling går framåt, men det finns än så länge ingen behandling 

som enskilt verkar bra mot fatigue (Hartvig, Aulin, Hugerth, Wallenberg & Wagenius, 

2006). Det går dock att minska symtomen om adekvata behandlingsåtgärder sätts in, 

men oftast krävs en kombination av olika åtgärder (Cancerfonden, 2009). 

 

I första hand behandlas bakomliggande orsaker. Sedvanlig behandling mot depression, 

smärta, sömnsvårigheter, hormonrubbningar och infektioner bör sättas in om indikation 

föreligger. Anemi kan behandlas med kontinuerliga blodtransfusioner eller med 

läkemedel som stimulerar bildningen av röda blodkroppar, till exempel erythropoetin. 

Aptitlöshet och viktnedgång kan motverkas genom att servera små och näringsrika 

portioner regelbundet. Att behandla illamående är också av stor vikt (Morrow et al., 

2005). Det finns också preparat som har en direkt uppiggande effekt, till exempel 

modafinil. Läkemedlet, som används mot narkolepsi, ökar vakenhetsgraden och har 

visats sig ha positiv inverkan vid CRF (Wirz, Nadstawek, Kühn, Vater, Junker & 

Wartenberg, 2010). 

 

Fysisk aktivitet har visat sig vara effektivt mot fatigue. I en studie framkommer att 

förekomst och intensitet av CRF kan minskas genom att patienterna ges information om 

betydelsen av fysisk aktivitet (Hartvig et al., 2006). I samma studie rekommenderades 

30 minuters promenad om dagen, patienterna upplevde att tröttheten minskade och blev 

lättare att hantera. Bara det faktum att komma ut och få frisk luft kan få patienterna att 

känna sig piggare (Hartvig et al., 2006; Thune, 2008). Enligt Thune (2008) har fysisk 

aktivitet även andra positiva effekter vid cancer, bland annat minskar det illamående 

och ökar livskvaliteten. Dock är det också viktigt att ta sig tid att koppla av, dagen bör 

planeras så att balans mellan aktivitet och vila nås och att energi sparas till sådant som 

är lustfyllt och uppiggande (Cancerfonden, 2009). 

 

Emellertid får många patienter ingen vård för sin trötthet. I en studie (Luthy et al., 2011) 

fann forskare att över hälften av alla patienter som upplever CRF aldrig har tagit upp 

problemet med sin läkare. En del patienter har trott att tröttheten är något ofrånkomligt 

som inte går att behandla, medan andra inte vågar nämna sina bekymmer av rädsla för 

att behöva avbryta cancerbehandlingen. Ett problem är, enligt Morrow et al. (2005), att 

CRF sällan identifieras av vårdpersonal och att det ges betydligt mindre uppmärksamhet 

än andra symtom som illamående och smärta. 
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CRF i en vårdvetenskaplig kontext 

Tre vårdvetenskapliga begrepp som kan relateras till CRF är subjektiv kropp, lidande 

och livsvärld. Dessa begrepp förklaras nedan. För att erhålla ökad förståelse för hur 

sjuksköterskan kan bemöta patienten med CRF beskrivs också vad god omvårdnad är. 

 

 

Subjektiv kropp 

Begreppet kropp är centralt i omvårdnaden av patienten med CRF, då det med 

symtomet följer såväl fysiska som psykiska yttringar. Dessa påverkar individen i olika 

grad (Ryan et al., 2007). Inom vårdvetenskapen beskrivs begreppet kropp som ett 

härbärge för människans livshistoria, mening och självbild. Det är i kroppen som 

människans känslor återfinns och det är med densamma som hon får tillgång till och 

kommunicerar med världen. Kroppen benämns som subjektiv, då den är ett säte för 

både upplevelser och för identitet (Wiklund, 2003). Enligt Merleau-Ponty (1999) är 

kroppen som fenomen ständigt närvarande, då vi är våra kroppar. Vidare kan kroppen 

ses som personlighetens subjekt med vilket vårt medvetande tar form (Merleau-Ponty, 

1999). När kroppen förändras, som konsekvens av sjukdom, förändras också 

människans tillgång till världen. Upplevelsen av världen blir också annorlunda 

(Wiklund, 2003). De fysiska och psykiska yttringar som följer av CRF kan således bidra 

till en förändrad kropp med en annorlunda upplevelse av sig själv som följd. Enligt 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) är det därför viktigt att 

som sjuksköterska reflektera över hur patientens tillgång till världen förändras och hur 

detta genom god omvårdnad kan åtgärdas. Detta är aktuellt i mötet med patienten som 

har CRF.  

 

 

Lidande och livsvärld 

Enligt den etiska koden för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2007) är en 

av de primära arbetsuppgifterna att förebygga och lindra lidande. Lidande upplevs ofta 

när livsvärlden, som är den subjektiva värld där vi dagligen lever i och ständigt tar för 

given (Dahlberg et al., 2003), förändras till följd av sjukdom eller funktionsförlust 

(Kristoffersen & Breivne, 2005). För att lidande skall kunna lindras betonar Eriksson 

(1994) vikten av att sjuksköterskan bör sätta sig in i patientens situation och försöka 

förstå hur denne känner sig. Genom att utgå från ett livsvärldsperspektiv i vårdandet kan 

en ökad förståelse för patientens livssituation nås (Dahlberg et al., 2003). Detta görs, 

enligt Dahlberg et al. (2003), genom att patientens upplevelser och erfarenheter 

uppmärksammas. Att undersöka hur patienter med CRF upplever sin situation kan 

därför bidra till en ökad förståelse för dem och deras liv. 

 

Eriksson (1994) beskriver lidandets tre dimensioner, sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande. Sjukdomslidande orsakas av sjukdom och behandling och kan delas upp i 

kroppsligt och själsligt lidande. Kroppsligt lidande är den dimension som kan 

förnimmas fysiskt. När människan erfar ett starkt kroppsligt lidande koncentreras en 

stor del av hennes uppmärksamhet till detta. Själsligt lidande orsakas av upplevelser i 

relation till sjukdom och behandling. Det kan handla om känslor av skuld, skam och 

misslyckande som hör samman med att människan känner sig mindre värd, inte klarar 

av att göra de saker hon vill och inte når upp till sina egna ideal. Att inte orka delta i 
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behandlingar kan leda till att patienten känner sig misslyckad och skamsen (Eriksson, 

1994).  

 

Vårdlidande upplevs i relation till vårdsituationen. Vårdlidande är ett resultat av 

utebliven eller bristfällig vård som i sin tur kan bero på oförmåga hos vårdpersonalen att 

se och bedöma patientens behov (Eriksson, 1994). Många gånger förblir CRF 

obehandlat och ouppmärksammat av vårdpersonal (Morrow et al., 2005). Utebliven 

vård är enligt Eriksson (1994) alltid en kränkning av människans värdighet. 

 

Livslidande är det lidande som upplevs i relation till det egna unika livet. Lidandet 

verkar förlamande på hela människan och innebär ett hot mot hennes existens. Det 

invanda och självklara i patientens liv rubbas med lidande som följd (Eriksson, 1994). 

Den utmattning som CRF innebär påverkar patientens förmåga att fungera som tidigare. 

Denna inskränkning kan innebära att patienten tvingas förändra hela sin livssituation 

(Ream & Richardson, 1996). 

 

 

God omvårdnad  

God omvårdnad handlar om att främja patientens hälsa och att lindra lidande. Att lindra 

lidande innebär, ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, att vårda. Detta kan åstadkommas 

genom att skapa tillit till och tillfredsställelse hos patienten, såväl fysiskt som psykiskt. 

En förutsättning för att god omvårdnad skall kunna ges är att en vårdrelation upprättas. 

Utan en sådan finns risk för att vården endast blir ett utförande av arbetsuppgifter. I en 

vårdrelation ges patienten utrymme att uttrycka sina behov, problem och sitt lidande. 

Ökad förståelse för patientens situation nås genom att ge patienten möjlighet till att 

uttrycka sig (Wiklund, 2003). God omvårdnad i relation till patienten med CRF är att 

tillgodose dennes omvårdnadsbehov på ett såväl kroppsligt som psykiskt plan. Att i 

vårdrelationen låta patienten förklara sina behov, problem och lidande kan bidra till ett 

främjande av hälsa och ett lindrat lidande. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Cancer är en vanlig sjukdom i Sverige. Olika behandlingsmetoder gör att många 

cancerpatienter idag kan botas, men behandlingarna för också med sig en del 

biverkningar. Fatigue är det vanligaste symtomet som cancerpatienter upplever, det 

påverkar patienten fysiskt, psykiskt och leder till minskad livskvalitet. 

Allmänsjuksköterskan möter patienter med cancerdiagnos oavsett i vilken del av 

vårdkedjan hon eller han arbetar. Många patienter får inte någon hjälp mot CRF och den 

medicinska behandling som finns är ofta otillräcklig. Krav ställs därför på 

sjuksköterskan att genom god omvårdnad lindra de symtom som CRF medför. Det är 

intressant att ta reda på patientens upplevelse av CRF för att därmed kunna öka 

kunskapen om fenomenet inom sjuksköterskeprofessionen. 
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SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelse av cancerrelaterad fatigue. 

 

 

METOD 

För att beskriva patienters upplevelse av CRF valdes en kvalitativ ansats. Syftet med 

metoden är att öka förståelsen för patientens situation, sammanställa tidigare forskning 

och använda kunskapen för att förbättra omvårdnaden för patienten. Modellen som vi 

valde att följa är beskriven av Friberg (2006) och bidrar till evidensbaserad omvårdnad 

med grund i kvalitativ forskning på kandidatnivå. 

 

 

Litteratursökning 

För att lära oss mer om CRF och för att undersöka om vetenskaplig litteratur fanns inom 

området började vi med att söka planlöst i databaserna Cinahl och Medline, då dessa 

innehåller vetenskapliga artiklar inom omvårdnad. Syftet var att få en bred uppfattning 

om problemområdet och att identifiera användbara sökord. Ett arbetssyfte formulerades 

sedan att utgå ifrån under den fortsatta litteratursökningen.  

 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara kvalitativa originalartiklar ur 

vetenskapliga tidsskrifter, artiklarna skulle handla om upplevelsen av cancerrelaterad 

fatigue utifrån ett patientperspektiv och vara av beskrivande karaktär. Vi valde att 

inkludera artiklar som inte är äldre än 1999, artiklar som handlar om vuxna samt 

forskning som är utförd i Europa eller USA. Artiklarna skulle också vara skrivna på 

svenska eller engelska.  

 

Sökning på ”cancer”, ”fatigue” och ”experience” gav i Medline 600 träffar. För bättre 

avgränsning användes slutligen sökorden ”cancer fatigue”, ”experience” och 

”qualitative” vilket gav 13 träffar. Efter att ha läst artiklarnas rubriker och abstract 

antogs tre studier enligt våra inklusionskriterier. Samma sökning i Cinahl gav 19 träffar. 

Nio var samma artiklar som hittades i Medline, av resterande antogs tre studier enligt 

våra inklusionskriterier. Försök gjordes för att hitta fler artiklar i andra databaser och 

genom sekundärsökning i artiklarnas referenslistor, utan resultat. Artiklarna var 

antingen för gamla och därmed svåra att få tag på eller var inte av kvalitativ art. Under 

den ostrukturerade sökningen hittades två artiklar som inkluderades till denna studie. På 

grund av ett litet urval av artiklar bestämde vi att frångå kriteriet att studierna endast 

skulle handla om vuxna personer, då en av de studier som hittades i den ostrukturerade 

sökningen undersöker ungdomars upplevelse av cancerrelaterad fatigue.  En översikt av 

artikelsökningen presenteras i tabell 1.  

 

De åtta artiklar som följaktligen inkluderades lästes igenom och granskades med hjälp 

av Critical Appraisal Skills Programme, making sense of evidence, CASP (2006) för att 

värdera den vetenskapliga kvaliteten. Efter granskningen valdes en studie bort eftersom 

den bedömdes vara av tveksam vetenskaplig kvalitet. Slutligen inkluderades sju artiklar 

(bilaga I). Av studierna är tre utförda i Sverige, två i USA och två i England. Alla 
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artiklar är intervjustudier, deltagarantalet per studie är mellan 4-15 patienter i åldern 16-

90 år. Patienterna är både män och kvinnor och har olika cancerdiagnoser med olika 

typer av behandlingar.   

 

Tabell 1- Litteratursökning 

Sökning Träffar Granskade enligt CASP Inkluderade i studien 

Ostrukturerad  - 2 2 

Medline 13 3 2 

Cinahl 19 3 3 

 

 

Dataanalys 

De inkluderade artiklarna analyserades enligt Evans metod för kvalitativ 

innehållsanalys. Metoden beskrivs i fyra steg där innehållet i varje artikel bryts ner i 

meningsbärande enheter för att sedan sättas samman till en ny helhet. Det nya resultatet 

presenteras sedan i form av teman (Evans, 2002).  

 

Artiklarna lästes igenom var för sig för att få en övergripande bild av innehållet. Då det 

är utifrån artiklarnas resultat denna studie skall baseras lästes resultatdelarna noggrant 

igenom flera gånger. Huvudfynd och detaljfynd från varje artikel bildade en tankekarta. 

Utifrån denna tankekarta grupperades nyckelfynd med liknande innehåll i fyra teman. 

Artiklarna lästes ytterligare gånger med fokus på likheter och olikheter mellan 

studierna. En beskrivande text till varje tema utvecklades under läsandets gång och 

utvalda citat tillfogades för att styrka och levandegöra beskrivningarna.  

 

 

RESULTAT 

Många patienter har svårt att beskriva känslan av CRF. De hittar inga ord eller 

förklaringar och kan inte jämföra tillståndet med tidigare levda erfarenheter. Metaforer 

används genomgående för att berika beskrivningarna (Magnusson, Möller, Ekman & 

Wallgren, 1999; Porock & Juenger, 2004; Potter, 2004; Wu & McSweeney, 2007). 

Följande citat illustrerar en patients försök att förklara CRF med hjälp av metaforer: ”I 

was just drained, just listless. Like a wet fish flopped out...just like a rag doll...Like I 

had been run through a ringer [sic] or something like that” (Wu & McSweeney, 2007, s. 

120). Ordet fatigue används sällan av deltagarna. Istället används ord som trötthet eller 

utmattning, vilka även kommer användas nedan som synonym till CRF. Vid analysen 

framkom fyra teman (tabell 2) som bildar denna studies resultat. 

 

Tabell 2 – Patienters upplevelser av CRF 

      Tema 

 Kroppen sviker 

 Maktlöshet och hopp 

 Förlust av autonomi 

 Social isolering 
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Kroppen sviker 

CRF innebär förlust av fysiska förmågor, vilket gör att patienten känner sig främmande 

för sin egen kropp (Johansson, Svensson & Axelsson, 2005; Lindqvist, Widmark & 

Rasmussen, 2004; Magnusson et al., 1999; Wu & McSweeney, 2007). CRF innebär 

dessutom svårigheter att släppa tankarna från de existentiella frågeställningar som 

framkommer i och med cancerdiagnosen (Magnusson et al., 1999). Sammantaget 

innebär detta för patienten en känsla av att vara fast i en svikande kropp (Lindqvist et 

al., 2004; Wu & McSweeney, 2007). Patienterna känner sig besvikna och ledsna över 

att kroppen inte orkar, vilket beskrivs av en kvinna enligt nedan: 

 

 
...my body has let me down. Sometimes that makes me angry and I feel frustrated because I 

can’t do the things I want to do...anger is there, frustration, wanting to be able to do things 

and just not having the energy. It’s difficult (Wu & McSweeney, 2007, s. 122). 

 

 

CRF förorsakar en kroppslig utmattning, förlust av fysisk styrka och minskad energi. 

Kroppen upplevs som tung, benen vill inte förflytta sig och ögonen är svåra att hålla 

uppe. Alla aktiviteter som tidigare gjorts utan närmare eftertanke kräver nu stora 

mängder energi och blir svårare att utföra (Johansson et al., 2005; Lindqvist et al., 2004; 

Magnusson et al., 1999; Wu & McSweeney, 2007).  

 

Patienterna upplever det som om kropp och själ separeras ifrån varandra. Huvudet och 

kroppen vill inte samma sak. Den drabbade känner sig inte som en helhet och upplever 

att kroppen talar ett främmande språk (Wu & McSweeney, 2007). Den fysiska kroppen 

ger signal om att den behöver vila, men vilan ger ingen bättring. Istället tycks den bilda 

en ond cirkel där trötthet leder till inaktivitet som i sin tur ytterligare förvärrar tröttheten 

(Porock & Juenger, 2004). Det finns dock olika åsikter om huruvida sömn hjälper mot 

CRF eller inte. Somliga upplever att det är det enda som hjälper (Porock & Juenger, 

2004), medan andra upplever att tröttheten inte försvinner hur mycket sömn kroppen än 

får. En patient uttrycker det så här: "I just keep falling asleep all the time but sleeping 

doesn´t help. The tiredness is there all the time it´s really strange" (Potter, 2004, s. 21). 

Att hindras från att göra olika aktiviteter på grund av CRF upplevs av patienterna som 

att kroppen och huvudet inte förstår varandra, som en patient säger: "huvet [sic] fattar 

inte att kroppen är trött" (Johansson et al., 2005).  

 

Studierna visar att patienter upplever fatigue i relation till sin cancersjukdom. Den 

ständiga tröttheten är ideligen en påminnelse om den fruktade sjukdomen, vilken 

patienten aldrig riktigt kan släppa tankarna ifrån (Magnusson et al., 1999). Patienterna 

har funderingar om när döden skall inträffa och om hur det kommer att vara. Enligt flera 

studier använder den cancersjuka patienten CRF som en barometer för hur sjukdomen 

utvecklas. När tröttheten eskalerar dras slutsatsen att döden kommer ett steg närmre 

(Potter, 2004). Somliga ser på framtiden med fruktan och oro (Magnusson et al., 1999; 

Potter, 2004), medan andra upplever tröttheten så besvärande att de helt enkelt hade 

önskat att få somna in och slippa lidandet (Lindqvist et al., 2004). Nedan följer ett citat 

från en patient som oroar sig för när döden kommer att inträffa: 
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I´m frightened because in my conscious mind there is this fear about the tiredness getting 

worse and what that might mean. I sometimes look at the clock and say when is it going to 

happen [dying] is it going to be tonight, I know it´s silly I don´t want to think that way but 

it´s really difficult (Potter, 2004, s. 20). 

 

 

Existentiella funderingar innebär för dessa patienter ett stresspåslag som påverkar 

nattsömnen och CRF negativt (Porock & Juenger, 2004). Patienterna upplever att de 

sover oroligare, har svårare att somna på kvällen och vaknar fler gånger på nätterna än 

vad de gjort tidigare (Gibson et al., 2005; Porock & Juenger, 2004). Några patienter är 

rädda för att inte vakna upp igen och andra har svårt att sova på grund av otäcka 

mardrömmar (Potter, 2004; Wu & McSweeney, 2007). I följande citat berättar en 

kvinna om hennes oro för att sova om nätterna: 

 

 
I had a lot of insomnia. Many nights when I couldn’t sleep...I don’t know if I’m afraid to 

sleep at night. I wonder if I have some subliminal fear that if I sleep through the night I 

might not wake up. But, I seem to sleep better during the day than I do during the night 

(Wu & McSweeney, 2007, s. 121). 

 

 

Maktlöshet och hopp 

Att förlora kontrollen över den trötta kroppen, som inte längre kan nå upp till 

förväntningar, beskrivs som överväldigande. Patienterna upplever att de inte längre kan 

lita på sin egen kropp, då de känner sig styrda av sjukdomen som har tagit över livet. En 

känsla av maktlöshet framträder genom att det upplevs som en omöjlighet att påverka 

den egna situationen (Johansson et al., 2005; Magnusson et al., 2004; Wu & 

McSweeney, 2007).  

 

Maktlösheten förvärras genom att inte veta vad tröttheten beror på eller att inte veta vad 

som kan göras för att minska problemen. Patienterna berättar att de visserligen har fått 

information om CRF från vårdpersonal, men att informationen har varit 

otillfredsställande. Patienterna önskar ökad förståelse och redskap för att hantera denna 

nya upplevelse. Maktlösheten och osäkerheten som följer med okunskapen leder enkom 

till att situationen förvärras ytterligare (Johansson et al., 2005; Porock & Juenger, 2004; 

Potter, 2004; Wu & McSweeney, 2007).  

 

Somliga patienter har dock, genom att prova sig fram, funnit strategier för att bemästra 

tröttheten (Gibson et al., 2005; Lindqvist et al., 2004; Magnusson et al., 1999; Porock & 

Juenger, 2004). Strategierna varierar från person till person. Patienterna gör det som 

passar dem själva bäst, vilket en patient uttrycker: "do what you can do to get through, 

whatever works best for you" (Porock & Juenger, 2004, s. 358). 

 

En patient i Lindqvist et al. (2004) upplever att fysisk aktivitet är det enda som 

verkligen hjälper mot CRF. Fysisk aktivitet innebär för patienterna framför allt 

promenader (Magnusson et al., 1999), men andra sätt framkommer i de olika studierna 

för att hålla både kropp och själ aktiverad. Magnusson et al. (2004) redovisar olika 

aktiviteter som patienterna använder sig av för att stimulera sina mentala förmågor, 
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vilket tycks minska tröttheten. Exempel på sådana aktiviteter är att lösa korsord, läsa 

och lyssna på musik (Magnusson et al., 1999). Att laga mat och avnjuta en god måltid 

anses av några patienter som uppfriskande för kropp och sinne (Gibson et al., 2005; 

Magnusson et al., 1999). Patienterna i studien som är genomförd av Gibson et al. (2005) 

skiljer sig från de övriga grupperna genom att de är de enda som använder 

alternativmedicinska metoder för att försöka övervinna CRF. Massage, aromaterapi och 

örtbad reducerar tillfälligt den fysiska tröttheten. Patienter som har fått prata med 

vårdpersonal om CRF upplever en känsla av lättnad (Potter, 2004). En äldre herre med 

njurcancer fick efter ett möte med en sjuksköterska lättare att acceptera CRF: ”I never 

really understood before I spoke to the Macmillan Nurse that this tiredness was to do 

with the cancer. That has helped me to come to terms with it and accept it more” 

(Potter, 2004, s. 22).  

 

Att övervinna CRF är dock inte så lätt. Försöken beskrivs som en konstant kamp som 

pendlar mellan att kämpa emot tröttheten till att helt ge upp och låta sjukdomen styra. 

Trots kunskap om vilka aktiviteter som bäst lindrar CRF uppstår svårigheter, då 

aktiviteterna i sig är mödosamma att utföra på grund av tröttheten. Patienterna upplever 

att de kämpar i motvind, CRF förvärras hur mycket de än försöker. Till slut framträder 

en känsla av att ingenting kan göras för att påverka situationen, vad som än görs så blir 

tröttheten bara värre och värre. Patienterna känner sig helt utelämnade och livet hamnar 

i sjukdomens händer (Lindqvist et al., 2004; Potter, 2004; Wu & McSweeney, 2007). 

 

Hoppet om att övervinna CRF sinar i och med maktlösheten. Patienterna upplever att 

hoppet förändras under sjukdomens utveckling. Att från en början hoppas på att bli 

frisk, till att hoppas på att CRF inte ska förvärras, så upplevs slutligen hopp om att få dö 

fridfull död (Lindqvist et al., 2004). En del patienter har redan från början gett upp 

hoppet om att det går att lindra de besvär som CRF för med sig. En patient uttrycker:  

"...there is nothing you can do to either prevent or ease it" (Porock & Juenger, 2004, s. 

360). Andra som försöker kämpa emot får ibland inse att det inte alltid är möjligt att 

övervinna CRF, kroppen orkar helt enkelt inte mera. Upplevelsen av maktlöshet och 

oförmåga att påverka situationen till det bättre leder så småningom till att patienten 

släpper taget och låter sig styras av tröttheten (Gibson et al., 2005; Johansson et al., 

2005; Lindqvist et al., 2004; Magnusson et al., 2004; Porock & Juenger, 2004; Potter, 

2004; Wu & McSweeney, 2007).  

 

För det mesta ses maktlöshet som något negativt, samtidigt som det finns patienter som 

försöker se positivt på sin sjukdomssituation. Att finna någon typ av mening med CRF 

och att bibehålla det som för patienten upplevs som normalt i vardagen underlättar att 

förhålla sig till CRF på ett sunt sätt. För patienter med cancerdiagnos upplevs fatigue 

som något negativt när det leder till begränsningar av kroppen. Om CRF istället ses som 

en kroppslig reaktion, med ett meningsfullt syfte, upplevs CRF som något bra. Att 

reagera med trötthet kan ses som ett sätt för kroppen att försvara sig. En kvinna 

upptäckte värdet av CRF, då det skyddade henne från ett psykologiskt sammanbrott. 

Hon menar att om tröttheten är så stark att man somnar blir det en verklighetsflykt 

undan smärta och psykologisk stress på grund av allvarlighetsgraden och osäkerheten 

kring cancersjukdomen. Man slipper således fundera på om man kommer att överleva 

eller ej (Wu & McSweeney, 2007). Som samma kvinna uttrycker:  
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So, the fatigue actually brings on an escape if you let yourself sleep through it. It takes the 

edge off of, it’s almost like, well, I’m too tired to really worry. It’s almost like it takes the 

edge off of, it’s almost like a defense mechanism (Wu & McSweeney, 2007, s. 123). 

 

 

CRF kan få patienterna att stanna upp och få en ny syn på livet. De tvingas till att ta 

bättre hand om sig själva, prioritera och göra saker de verkligen vill, sådant som i 

normala fall inte hinns med. Livet värdesätts på ett helt nytt sätt både intellektuellt och 

spirituellt (Wu & McSweeney, 2007). 

 

 

Förlust av autonomi 

Patienterna beskriver hur deras självständighet minskar och att beroendet av andra 

personer blir större när tröttheten eskalerar. Att överlämna sig i någon annans händer 

erfars av flera som mycket integritetskränkande och påfrestande (Gibson et al., 2005). 

En del patienter uttrycker det som att de är till besvär för sina närstående (Gibson et al., 

2005; Lindqvist et al., 2004; Potter, 2004). I en studie genomförd av Potter (2004) 

beskriver en man hur han upplever sig själv som en börda för sin fru och hur han 

försöker nå upp till sina gamla ideal:  

 

 
I know that I'm not really fit to go out and that really does annoy me. But I can't expect the 

impossible. I don't like being ill and feeling tired I feel like I'm a lot of bother but I've had 

to accept it. I don't behave like a fool crying or shouting as that would really upset my wife 

and I know how much that would worry her and that would make me feel worse (Potter, 

2004, s. 19). 

 

 

En kvinnlig patient beskriver den upplevda problematiken kring förlust av 

autonomi enligt följande: 

 

 
...just that you always have to have someone around... and always need help it, it... and to 

be some kind of burden anyway, because you feel it even if no-one says it so, so... I feel it... 

it turns out that one burdens people... (Lindqvist et al., 2004, s. 240).  

 

 

CRF påverkar således både patienten och dennes omgivning. Ökad trötthet och minskad 

ork hos patienten medför att större ansvar läggs på de närstående (Johansson et al., 

2005). En patient berättar hur hennes make får ta allt större ansvar i vardagen och att 

han oroar sig för att inte kunna hantera den nya situationen som CRF bidrar till (Potter, 

2004).  

 

Upplevelsen av förlorad autonomi bidrar till omfördelning av tidigare roller och 

relationer. Att behöva be sina barn om hjälp, att inte kunna gå till arbetet och att inte 

kunna delta i tidigare fritidsaktiviteter är exempel på hur denna omfördelning kan te sig 

(Gibson et al., 2005; Porock & Juenger, 2004; Potter, 2004; Wu & McSweeney, 2007). 

En kvinna berättar om sin nya livssituation: 
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And now a lot of times when I go out, I let my kids drive me around and that really bothers 

me... It makes me feel like I'm losing part of my identity. And that's not fun. So now I know 

how the elderly feel when they say I can't get up and drive anymore (Wu & McSweeney, 

2007, s. 121). 

 

 

Trots att en del patienter upplever förlust av autonomi (Gibson et al., 2005; Lindqvist et 

al., 2004; Magnusson et al., 1999; Potter, 2004), vägrar vissa låta sjukdomen styra över 

sitt liv och insisterar på att leva som tidigare utan några begränsningar (Wu & 

McSweeney, 2007). Att på olika sätt kämpa emot CRF och inte låta sig styras ger 

patienten en känsla av att själv kunna bemästra sjukdomen (Wu & McSweeney, 2007). 

En kvinna beskriver hur hon sätter upp mål för att öka känslan av autonomi:  

 

 
It was really my mother’s suggestion she said do little things, give yourself a reward, and it 

works. It worked for me and I may still be tired, but I’ve kind of got these little teensie 

weensie pin head size goals. I try to set a goal for myself. And if I make that goal, either 

fully or half way, I’m happy. So that’s how I deal with it (Wu & McSweeney, 2007, s. 

122). 

 

 

Brist på kontroll över vad som skall hända och hur CRF utvecklas upplever många 

patienter som mycket frustrerande. Att inte kunna vara tillräckligt självständig för att 

leva sitt liv beskrivs som en besvikelse (Wu & McSweeney, 2007). En kvinna förklarar  

hur förlust av kontroll påverkar henne: ”...that fatigue that was unexplained was 

probably the most painful for me, because, I'm the kind of person who likes to know 

what's going on... When something is going on that I can't explain it's very frustrating” 

(Wu & McSweeney, 2007, s. 122).  

 

 

Social isolering 

I samband med CRF sker förändringar relaterade till det sociala livet. I de flesta fall 

leder dessa förändringar till att patienten tvingas begränsa sig i sina val av handlingar, 

men också att det sker en omstrukturering i livet. En förändrad dygnsrytm medför att 

nya rutiner måste tas i anspråk (Johansson et al., 2005; Potter, 2004). Patienterna 

upplever att CRF styr hela vardagslivet och att det alltid är dagsformen som får avgöra 

vad som kan genomföras (Lindqvist et al., 2004; Potter, 2004).  

 

CRF upplevs som ett oförutsägbart fenomen, då total kraftlöshet kan drabba patienten 

helt utan förvarning. Som en patient uttrycker: ”... it´s like all the energy had been 

zapped out of me. It seems like it happened out of the clear blue sky” (Wu & 

McSweeney, 2007, s. 120). Tempot i vardagslivet anpassas efter vad patienten klarar av 

och vilostunder planeras in under dagen. Detta gör det svårt för patienterna att planera 

andra aktiviteter, vilket leder till att de hellre stannar hemma (Gibson et al., 2005; 

Johansson et al., 2005; Magnusson et al., 1999; Porock & Juenger, 2004; Potter, 2004; 

Wu & McSweeney, 2007). Att inte kunna vara lika spontan som förut upplever 



 

 13 

deltagarna som en besvikelse och som mycket ledsamt (Gibson et al., 2005; Lindqvist et 

al., 2004).  

 

Vardagssysslor som tidigare tagits för givna, till exempel att promenera, sköta hemmet, 

storhandla, laga mat och äta, upplevs som stora utmaningar eller omöjligheter (Gibson 

et al., 2005; Lindqvist et al., 2004; Porock & Juenger, 2004; Potter, 2004). Patienterna 

har till följd av CRF blivit oförmögna att påbörja och slutföra arbetsuppgifter på grund 

av sviktande initiativförmåga (Magnusson et al., 1999).  

 

Att inte ha ork till att engagera sig i tidigare intressen är en annan bidragande orsak till 

varför många patienter väljer att vara ensamma. De går från att vara mycket sociala till 

att socialt isolera sig. CRF upplevs som ett hinder till att bibehålla och skapa nya 

kontakter, då tröttheten och utmattningen ständigt är närvarande i någon grad 

(Magnusson et al., 1999). Patienterna beskriver en vilja av att bli lämnade ifred, då brist 

på ork och engagemang genomsyrar vardagen (Johansson et al., 2005). En kvinna 

berättar hur hon upplever detta: “...truthfully, it made me tired cause I knew I had to 

entertain em... and it´s like ”I don't want you here... I'm tired”. I had somebody there 

non-stop that first day... and it was like, “GO AWAY!” ”(Porock & Juenger, 2004, s. 

359). 

 

Resultatet i en studie gjord av Johansson et al. (2005) beskriver hur patienterna uppvisar 

ett undvikande beteende för att slippa vara med andra människor på grund av 

utmattning och trötthet:  

 

 
Det är de närmaste som jag umgås med, för dom andra tycker jag är jobbigt, jag upplever 

att jag vill vara ifred. Man blir väl sådan och det har jag talat om för mina vänner. Vill jag 

så hör jag av mig själv och dom förstår det (Johansson et al., 2005, s. 61).  

 

 

Patienterna upplever ett slags utanförskap, dels för att de inte kan delta i det sociala 

livet på samma sätt som före insjuknandet och dels för att de upplever sig vara 

annorlunda gentemot alla som är friska (Gibson et al., 2005; Magnusson et al., 1999; 

Potter, 2004). Några deltagare beskriver att de helst inte vill umgås med andra 

människor (Johansson et al., 2005; Magnusson et al., 1999), medan några anser att de 

mår bättre i sällskap med andra (Gibson et al., 2005; Wu & McSweeney, 2007). En 

patient beskriver att hon inte skulle kunna vara utan sina närstående: 

 

 
I feel stronger when I'm in touch with, the more in touch I am with my friends and family, 

the stronger I feel as a person and the better able I am to cope with things (Wu & 

McSweeney, 2007, s. 122). 

 

 

Vid CRF upplever patienterna ett onormalt stort sömnbehov och en förändrad 

dygnsrytm. Vilostunder på dagen beskrivs som nödvändiga för att överhuvudtaget klara 

av vardagen (Gibson et al., 2005; Porock & Juenger, 2004). Vilostunderna tenderar att 

med tiden bli längre och längre, men trots mer sömn blir patienterna inte piggare. De 
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upplever att de sover bort sin tid. En kvinna under cytostatikabehandling berättar hur 

hennes utmattning resulterade i flera dagars sängliggande:   

 

 
...It started off where I was gettin' lots of short naps... As time was going on those short 

naps … got longer. And then that one weekend, the second weekend after chemo... I laid 

down and... uh... I feel asleep.. Friday night... Saturday morning... Saturday night.. Sunday 

morning... (Porock & Juenger, 2004, s. 359).  

 

 

Adderat till den fysiska tröttheten beskriver patienterna en slags omtöcknad och 

zombielik känsla av viljelöshet (Porock & Juenger, 2004). Patienterna upplever att 

denna psykiska trötthet orsakar minskad lust och motivation till att ta sig för saker. 

Aktiviteter som tidigare var nöjsamma för inte längre med sig någon tillfredsställelse 

(Magnusson et al., 1999; Porock & Juenger, 2004). Minnet och koncentrationsförmågan 

upplevs som försämrat (Porock & Juenger, 2004; Potter, 2004).  

 

CRF är en helhetsupplevelse som integrerar både kropp, själ och det sociala livet. Alla 

förändringar som sker medför att den egna kroppen upplevs främmande för en själv och 

att den personliga identiteten förändras. Identiteten påverkas också genom att nya roller 

tilldelas patienten i sociala sammanhang. Patienterna upplever att de förlorar en bit av 

sig själva och sin personlighet med minskad livskvalitet som följd (Potter, 2004; Wu & 

McSweeney, 2007). 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att uppnå syftet med studien valdes en metod för att granska kvalitativa artiklar. 

Metoden kan enligt Friberg (2006) användas för att öka förståelsen för patientens 

upplevelse av ett fenomen. Ett annat sätt för att uppnå förståelse för hur patienter 

upplever CRF hade kunnat vara att göra en litteraturstudie av skönlitterära verk skrivna 

av patienter med cancerdiagnos. Troligtvis skulle vi då gå miste om de patienter som 

upplever störst grad av CRF, av den naturliga orsaken att det krävs en hel del ork och 

energi för att klara av att skriva en bok.  

 

Litteratursökningen var en lång process, där flera kombinationer av sökord testades i 

olika databaser. I metoddelen redovisas endast två strukturerade sökningar, en i Medline 

och en i Cinahl, som ledde fram till de artiklar som analyserats i den här studien. I 

verkligheten gjordes många fler sökningar för att säkerställa att inte några artiklar av 

värde missats. Dessa sökningar har ej redovisats eftersom de inte gav upphov till några 

ytterligare artiklar. Tyvärr hittades endast sju kvalitativa studier om patienters 

upplevelse av CRF. Självklart hade det var bra med fler, men bedömningen gjordes att 

de sju som hittats var fullt tillräckligt. Det faktum att det fanns så få artiklar speglar 

möjligtvis att CRF länge har kommit i skymundan. Många av de artiklar som fanns i 

databaserna vid sökning på ”cancer fatigue” var utvärderingar av olika 

behandlingsmetoder eller kvantitativa studier med fokus på bland annat förekomst av 

CRF. 
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Inklusionskriterier i denna studie var att artiklarna, som resultatet är baserat på, inte 

skulle vara utförda tidigare än 1999. Årtalet bestämdes efter det att vi hittat den första 

artikeln som var skriven just det året. Artikeln höll god vetenskaplig kvalitet och var 

dessutom från Sverige. Att ha en nära koppling till vår kultur var viktigt för oss, därav 

avgränsningen till att endast ha med studier gjorda i Europa eller USA. Det är i vår egen 

kultur vi kommer vara yrkesverksamma, samt att majoriteten av våra framtida patienter 

kommer vara präglade av vår kultur även om inte alla patienter har Sverige som 

ursprungsland. Möjligtvis har åldern på artiklarna och den geografiska avgränsningen 

påverkat resultatet. Upplevelsen av CRF tordes vara densamma oavsett vilken kultur 

eller tidsepok patienten lever i. Dock finns det troligtvis skillnader i hur CRF upplevs 

beroende på vilka resurser som finns att tillgå i samhället och vilka attityder människor 

har till sjukdom och lidande. Avsikten med vår studie var inte att identifiera sådana 

skillnader, men eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle kan det vara bra att tänka 

på att skillnader kan förekomma. Vad gäller tidsaspekten hoppas vi att det har skett en 

utveckling inom vården för att minska lidandet för dessa patienter. Det är dock 

ingenting vi vet något om i nuläget.  

 

Vi valde slutligen att kringgå kriteriet att artiklarna enbart skulle handla om vuxna 

patienter, då bedömning gjordes att ungdomar ändå befinner sig i gränslandet till att bli 

vuxna. De kan dessutom tala för sig och den funna artikeln var relevant för studiens 

syfte. Möjligtvis står ungdomar som drabbats av cancer inför en svårare situation än 

vuxna i och med att ungdomsåren i sig kan innebära bekymmer med kroppsuppfattning, 

identitet och det sociala livet.  

 

Att finna meningsbärande enheter ur artiklarnas resultat var lätt, men att sedan 

identifiera teman ur dessa var problematiskt då många av nyckelfynden gick in i 

varandra. De teman som slutligen valdes ansågs vara de som beskrev patienters 

upplevelse av CRF bäst.  

 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka patienters upplevelser av cancerrelaterad 

fatigue, vilket vi anser ha uppnåtts i och med resultatets teman. I diskussionen nedan 

kommer viktiga delar ur resultatet lyftas fram för att problematisera kring upplevelsen 

av CRF som symtom.  

 

Många patienter tycker det är oerhört svårt att beskriva upplevelsen av CRF. De har 

svårighet att finna ord för sina känslor, vilket gör att metaforer används. Uppsatsens titel 

”Som en urvriden disktrasa” är ett citat från en deltagare som beskriver känslan av att 

leva med CRF. Detta citat valdes som titel, då vi anser det som en tydlig metafor för hur 

CRF kroppsligt kan upplevas.  

 

Som läsare har det varit svårt att begripa innebörden av CRF. Efter att ha läst den första 

artikeln var en spontan reaktion: kan det verkligen vara så illa? En fråga som ställdes 

var om det endast var patienter med extremt svår CRF som ingick i studien, men alla 

artiklar som inkluderas gav samma beskrivning. För att nå bättre förståelse reflekterade 

vi över tidigare erfarenheter av patienter med cancerdiagnos, som vi har träffat under 
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studier och i privatlivet. Vår fråga besvarades, då vi insåg att de personer vi träffat var 

precis så trötta och utmattade som studierna beskriver. CRF må vara ett svårbegripligt 

fenomen för en person som inte själv är drabbad och som sjuksköterska kanske man inte 

helt och fullt kan förstå vad patienten upplever. Då måste vi kunna inse, att vi inte 

förstår, och lita på patienten när han eller hon anser sig vara för trött för att utföra en 

viss aktivitet. Sjuksköterskan måste ta patienten på allvar och absolut inte dra slutsatsen 

att det bara handlar om lathet. Inom vården måste CRF tas på allvar, då det är ett 

symtom som orsakar patienten mycket lidande och ibland till och med en önskan om att 

få dö.  

 

Det framkommer att patienter med CRF upplever att kroppen förändras till följd av 

symtomet. Detta tolkar vi som en förändring av den subjektiva kroppen så som Wiklund 

(2003) beskriver den. Patienterna upplever att kroppen sviker dem och att sjukdomen 

styr deras liv. Med den bakgrundskunskap vi har som snart färdiga sjuksköterskor finns 

anledning att tro att detta inte är någonting unikt för just patienter med cancerdiagnos 

eller patientgrupper som lider av onormal trötthet. I en studie av patienters upplevelser 

av att leva med kronisk hjärtsvikt (Nordgren, Asp & Fagerberg, 2007) framkommer 

liknande resultat. Patienterna i studien upplever sig som fångar i en svikande kropp som 

inte längre går att lita på. De upplever, likt patienter med CRF, svårigheter att förstå 

kroppens signaler och en önskan om att kroppen skall vara som förr. Maktlösheten av 

att inte kunna kontrollera sin kropp leder enligt studien till lidande. För att lindra 

lidande, samt för att få grepp om sin livssituation, försöker patienterna finna balans 

mellan den opålitliga och begränsade kroppen och förmågan att kontrollera den.  

 

Att inte orka det man önskar är enligt Eriksson (1994) en annan orsak till lidande. 

Människan kan i en sådan situation känna sig misslyckad över att inte kunna göra de 

saker som sjukdomen förhindrar. Patienten kan tvingas förändra hela sin livssituation, 

vilket leder till ytterligare lidande. Patienterna verkar genomgående har förutfattade 

meningar om hur man ska vara och vad man ska klara av för att bli accepterad av sin 

omgivning. Kanske beror det på att vi lever i ett samhälle, där mottot ”vi är vad vi gör” 

ofta efterlevs. Om det ständigt är viktigt för oss att prestera är det inte så konstigt att 

människor som inte klarar av att nå upp till kraven känner sig mindre värda.  

 

Som framkommer i resultatet till denna studie vill patienterna övervinna CRF men 

lyckas inte. Kanske för att det inte funnits tillräckliga vårdinsatser eller för att tröttheten 

helt enkelt är omöjlig att eliminera. Oavsett om CRF går att bota eller ej är det viktigt 

att inse att dessa patienter kan uppleva välbefinnande trots närvaro av fatigue. Som 

nämnts tidigare finns det inte enbart negativa aspekter av CRF, då vissa patienter har 

tagit fasta på det positiva i situationen för att kunna må bättre. Om patienten kan lära sig 

att acceptera tröttheten som en meningsfull reaktion på sjukdomen och finna en ny 

struktur i vardagen kan minskat lidande uppnås.  

 

Det är svårt att skilja mellan upplevelsen av CRF och upplevelsen av att leva med en 

dödlig sjukdom. Detta har gjort det komplicerat att i resultatet renodla de upplevelser 

som endast handlar om CRF. Patienterna relaterar tröttheten till cancersjukdomen. 

Framförallt är det tankar om döden som präglas i texterna. Somliga patienter upplever 

rädsla för att dö, medan andra istället har en dödsönskan för att slippa allt lidande. Även 

i de fall där en person drabbas av hjärtsvikt innebär tillståndet en påminnelse om att 
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livet inte varar för evigt (Nordgren et al., 2007). Patienter med hjärtsvikt upplever av 

naturliga orsaker också olika grad av existentiella frågeställningar. Livet kan inte längre 

tas för givet och osäkerhet inför framtiden innebär att man tar en dag i sänder. 

 

Patienters livsvärld tycks förändras på grund av cancersjukdomen, vilket beskrivs 

genom att de känner sig socialt isolerade. Enligt en studie gjord av Ek och Ternestedt 

(2008) upplever patienter med diagnosen KOL att sjukdomstillståndet bidrar till att de 

tvingas till ett inaktivt och mindre socialt liv. Social isolering är sålunda en upplevelse 

som inte är unik för patienter med cancerrelaterad trötthet, utan kan också erfaras av 

patienter med andra sjukdomar. I samma studie beskrivs också KOL-patienters 

upplevelse av förlorad autonomi, vilket även det är ett problem som identifierats av 

patienter med CRF. Slutsatsen dras därför att det finns många likheter mellan hur 

patienter med KOL och CRF upplever sin situation, i alla fall utifrån den forskning som 

presenterats ovan. Alla patienter med CRF upplever dock inte social isolering, vilket är 

viktigt att påpeka. Det är därför angeläget att få reda på vilka patienter som ligger i 

riskzonen för att bli ensamma och isolerade på grund av tröttheten. 

 

När CRF eskalerar följer ett ökat beroende av andra människor. Att tvingas överlämna 

sig i någon annans händer upplevs av patienterna som mycket integritetskränkande. 

Denna känsla av integritetskränkning kan ses som en form av livslidande, då det leder 

till att det invanda och självklara i livet rubbas (Eriksson, 1994). Att skapa tillit till 

patienten i vårdrelationen kan bidra till att lidande lindras och att hälsa främjas, vilket 

enligt Wiklund (2003) benämns som god omvårdnad. Anledningen till att CRF leder till 

social isolering tror vi delvis kan bero på att patienterna inte låter sig hjälpas eller tas 

hand om, då de upplever sig själva som en börda för andra. Social isolering och förlust 

av autonomi hör således samman. De leder båda till en förändring av livsvärlden. Då 

patienten upplever förlust av autonomi anser vi det viktigt att vårdpersonal inte tar över 

för mycket av det som patienten fortfarande klarar av sin dagliga livsföring. Att spara så 

mycket kraft och energi som möjligt är naturligtvis betydelsefullt för patienten, men 

därmed inte sagt att patienten skall bli helt inaktiv. Genom att anta ett 

livsvärldsperspektiv i vårdandet kan patienten ges utrymme till att uttrycka sina 

omvårdnadsbehov och på så sätt också kunna få möjlighet att beskriva sitt lidande.  

 

Vi anser att de närstående utgör en betydelsefull funktion när patientens förmåga till 

självständighet reduceras. Inte minst för att de kan iklä sig rollen som sjuksköterskans 

ögon och öron. De kan ge värdefull information om hur patienten mår och kan också 

bidra till att patientens behov tillgodoses i hemmet. Vi menar också att anhöriga 

behöver riktas mer uppmärksamhet, då de ofta är en stor del av patientens liv under 

sjukdomsperioden och tröttheten innebär större krav på anhöriga att ta hand om den 

sjuka.  

 

Med bakgrund av de konsekvenser som cancerbehandling kan bidra till ifrågasätter vi 

om behandling av cancer alltid är en bra lösning. Den trötthet som medföljer 

behandlingarna kan orsaka mycket lidande för den enskilde individen. I samband med 

att patienten blir sängliggande ökar också risken för komplikationer som trycksår och 

blodpropp, vilket framförallt bör beaktas hos äldre och sköra personer. För en såväl ung 

som gammal människa är kanske ett värdigt livsavslut att få vara pigg och kunna umgås 

med familjen, istället för att ligga trött i en säng hela dagen. Vi anser det viktigt att lyfta 
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fram CRF som biverkan vid beslut om huruvida patienten ska behandlas mot cancer 

eller inte. 

 

Omvårdnad är en viktig del för att patienter med CRF ska kunna må så bra som möjligt. 

För vidare forskning tycker vi det vore intressant att, genom både kvalitativa och 

kvantitativa studier, ta reda på patienters upplevelser av vård i samband med CRF. Då 

stor del av befintlig forskning undersöker patienters upplevelser av CRF utanför sjukhus 

anser vi att det är viktigt att också ta del av inneliggande patienters upplevelser. 

Troligtvis finns det skillnader. 

 

 

Praktiska implikationer 

Utifrån studiens resultat har nedanstående implikationer för vårdandet tagits fram. 

 

 Att som sjuksköterska ha ett livsvärldsperspektiv i vården av patienten med CRF 

bidrar till att patienten ges utrymme till att uttrycka sina behov och problem. 

Genom att avsätta tid för samtal kan större förståelse för patientens livssituation 

nås och omvårdnadsbehoven kan lättare tillgodoses. 

 

 Patienten med CRF tenderar att socialt isolera sig. Att försöka uppmuntra 

patienten till daglig aktivitet, utifrån dagsformen, är därför viktigt. 

 

 Förlust av autonomi och känsla av maktlöshet upplevs av patienter med CRF. 

Genom att låta patienten vara mer delaktig i sin vård och inte överta alltför 

mycket av vad patienten klarar av kan känslan av maktlöshet eventuellt 

reduceras.  

 

 Många patienter vill ha en förklaring till sina besvär. Sjuksköterskan kan genom 

utbildning erhålla kunskap om fatigue och på så sätt kunna tillfredsställa 

patientens kunskapsbehov. Att ge individanpassad information, skriftligt och 

muntligt, kan ge ökad trygghet och förståelse för CRF som symtom. 

 

 Sjuksköterskan behöver också kunna hjälpa patienten att hitta strategier för att 

minska besvären och acceptera situationen.  

 

Efter att ha tagit del av denna studie hoppas vi att du som läsare fått större kännedom 

om vad det innebär att leva med cancerrelaterad fatigue och på ett bättre sätt kan möta 

dessa patienter i vården framöver.  
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Bilaga I 

Översiktstabell inspirerad av Friberg (2006). 

  

Titel, Författare, 

årtal, tidskrift, land 
Design Syfte Metod Resultat 

“A qualitative study to explore 

the experience of fatigue in 

cancer patients”.  Magnusson, 

Möller, Ekman & Wallgren. 

(1999). European journal of 

cancer care. Sverige.  

Grounded theory. Undersöka 

cancerpatienters 

erfarenheter av 

fatigue. Samt 

beskriva 

symtomens olika 

dimensioner. 

Metod: Intervjuer med öppna 

frågor.  

Urval:15 patienter, 7 män & 8 

kvinnor, 23-88 år med olika 

cancerdiagnoser, cytostatika 

behandling polikliniskt, berättat 

för personal om sin trötthet.  

Tre kategorier med olika 

dimensioner: Experience 

of fatigue, consequences 

& actions. Fatigue är en 

process. 

“Meanings of the Phenomenon 

of Fatigue as Narrated by 4 

Patients With Cancer in 

Palliative Care”. Lindqvist, 

Widmark & Rasmussen. 

(2004). Cancer Nursing. 

Sverige.  

Fenomenologisk- 

Hermenuetisk 

intervjuanalys 

Undersöka 

meningen med 

fenomenet fatigue, 

så som det upplevs 

av cancerpatienter 

i palliativ vård. 

Metod: Intervjuer med öppna 

frågor. 

Urval: 4 patienter som uttryckt 

fatigue, 3 kvinnor, 1 man, 39-90 

år med olika cancerdiagnoser. 

Patienterna var inskrivna i 

hemsjukvården men var ej under 

behandling för sin cancer.  

Två huvudteman 

identifierades: “Being 

unable to live the life you 

want to live” & “Longing 

for a healthy life”.  

  ”Just go with the flow: a 

qualitative study of fatigue in 

biotherapi”. Porock & Juenger. 

(2004). European Journal of 

Cancer Care. USA. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Beskriva och 

utforska 

upplevelsen av 

fatigue hos 

personer som 

genomgått 

immunterapi. 

Metod: Intervjuer med öppna 

frågor. 

Urval: 10 patienter, 7 män och 3 

kvinnor, 30-62 år med 

diagnoserna malignt melanom & 

njurcancer. Patienterna har 

tidigare deltagit i en större 

kvantitativ studie om fatigue. 

Fatigue splittrar patientens 

tillvaro och orsakar 

förändrade sömnvanor. 

Patienterna önskar få mer 

information om fatigue av 

vårdpersonalen. 

Patienterna ger rådet till 

andra som ska genomgå 

bioterapi att försöka vara 

starka och följa strömmen. 

“Fatigue experience in 

advanced cancer: a 

phenomenological approach”. 

Potter. (2004). International 

Journal of Palliative Care, UK. 

Tematisk 

innehållsanalys 

med hermeneutisk 

inriktning. 

Att beskriva 

upplevelsen av 

fatigue hos 

patienter med svår 

cancer. 

Metod: Individuella 

halvstrukturerade intervjuer.  

Urval: 6 patienter, 2 män & 4 

kvinnor i åldern 46-74 år.  Var 

inskrivna på ett palliativt 

dagvårdscenter. Sjuksköterskor 

identifierade potentiella deltagare 

som uttryckt fatigue.  

Fem nyckelteman: 

Fysiska konsekvenser av 

fatigue, psykiska 

konsekvenser av fatigue, 

sociala konsekvenser av 

fatigue, andliga 

konsekvenser av fatigue & 

kämpa för att kunna 

handskas med fatigue. 

”Social isolering – ett 

omvårdnadsproblem hos 

cancerpatienter med fatigue”. 

Johansson, Svensson & 

Axelsson. (2005). Vård i 

Norden. Sverige.   

Grounded theory. Undersöka vad 

fenomenet fatigue 

i dagligt liv kan 

betyda för en 

grupp individer 

med 

cancerdiagnos. 

Metod: Intervjuer med öppna 

frågor. 

Urval: 6 personer, 3 kvinnor & 3 

män i åldern 47-63 år. Patienter 

med cancerdiagnos valdes ut 

strategiskt. Haft cancer 1-15 år.  

Presenteras i en 

huvudkategori: Social 

isolering. Under- 

kategorier var 

konsekvens, upplevelse 

och anpassning. Dessa 

under kategorier förklaras 

av olika begrepp.  
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"A phenemenologic Study of 

Fatigue in Adolescents 

Receiving Treatment for 

Cancer". Gibson, Mulhall, 

Edwards, Ream & Sepion. 

(2005). Oncology nursing 

forum. UK. 

Fenomenologisk 

intervjuanalys 

Beskriva hur 

ungdomar med 

cancer påverkas av 

cancer i sitt 

dagliga liv.  

Metod: Halvstrukturerade 

intervjuer med 11 öppna frågor.  

Urval: 8 ungdomar i åldern 16 - 

19 år. 5 tjejer och 3 killar. 

Patienterna hade alla någon form 

och hematologisk cancer och var 

vid tidpunkten för studien under 

farmakologisk behandling.  

Fatigue påverkar 

livskvaliteten och det 

dagliga livet.  

”Cancer-related fatigue: “it´s so 

much more than just being 

tired”. Wu & McSweeney. 

(2006).  European Journal of 

Oncology Nursing. USA. 

 

 

 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

med 

fenomenologisk 

inriktning. 

Utforska 

betydelsen av 

fatigue utifrån ett 

patientperspektiv 

Metod: Alla patienter intervjuades 

en gång med öppna frågor. Sex 

stycken förde dessutom dagbok 

under två veckor.                  

Urval: 10 patienter, kvinnor i 

åldern 30-73 år. Patienter som 

upplevde fatigue valdes från en 

öppenvårdsklinik för 

cellgiftsbehandling. Diagnosen 

var framförallt bröstcancer.  

Tre olika teman: Physical 

sensations, the object 

body & Re-unification: 

harmony of lived body 

and object body.  

  


