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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

 

För kvinnor är bröstcancer den vanligaste cancerformen och står för en tredjedel av alla 

cancerformer i Sverige. Prognos för överlevnad har ökat de senaste tio åren genom 

effektivare behandlingsmetoder, diagnostik samt införandet av screeningprogram. Ett 

flertal kvinnor lider av biverkan fatigue under och efter bröstcancerbehandling, vilket kan 

kvarstå under lång tid. I Sverige definieras fatigue som trötthet och svaghet som påverkar 

de normala kroppsfunktionerna, däremot har begreppet fatigue varit en utmaning för 

forskare och hälso- och sjukvårdspersonal att definiera. 

 

Syfte  

 

Syftet var att belysa kvinnors erfarenheter av fatigue under och efter 

bröstcancerbehandling.  

 

Metod  

 

En litteraturöversikt genomfördes utifrån sökningar i databaserna PubMed och CINAHL, 

vilket resulterade i 16 vetenskapliga studier. En allmän litteraturöversiktsanalys enligt 

Fribergs metod gav inspiration till dataanalysen. Studierna kvalitetsgranskades enligt 

Sophiahemmets bedömningsunderlag och sammanställdes i en matris. 

 

Resultat 

 

Kvinnor med diagnos bröstcancer och erfarenheter av fatigue speglade ett lidande både 

under och efter avslutad behandling. Familjen hade en central roll i kampen mot och i 

hanteringen av fatigue. Strategier för att hantera fatigue var bland annat träning och vila. 

Skillnader utifrån ålder gällande upplevelsen av fatigue var tydlig. Bristen på information 

och stöd från hälso- och sjukvården var något som uppmärksammades i ett flertal studier. 

 

Slutsats 

 

Kvinnors erfarenheter av fatigue visade på ett påtagligt lidande och en försämrad 

livskvalitet. Kvinnorna behöver mer stöd och vägledning från hälso- och sjukvården för att 

kunna minska sina besvär och få en bättre förutsättning till att kunna återgå till ett innerligt 

liv. 

 

Nyckelord: Behandling, Bröstcancer, Erfarenheter, Fatigue, Lidande 
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INLEDNING 

 

Bröstcancer är den cancerform som är vanligast hos kvinnor och står för en tredjedel av 

alla cancerformer hos kvinnor i Sverige. Prognos för överlevnad har ökat de senaste tio 

åren genom förbättrade behandlingsmetoder, diagnostik samt införandet av 

screeningprogram (Socialstyrelsen, 2018). Kvinnor lider av biverkningar efter behandling, 

både fysiska och psykiska och dessa biverkningar kvarstår i vissa fall lång tid efter 

avslutad bröstcancerbehandling (Almås, Stubberud & Grønseth, 2011). En svårdefinierad 

biverkan är fatigue som inom hälso- och sjukvården benämns som en trötthet och svaghet 

som påverkar de normala kroppsfunktionerna (Lundh Hagelin, 2008). Fatigue kan 

uppkomma under cancerbehandling och kvarstå lång tid efter avslutad behandling, vilket 

kan leda till en försämrad livskvalitet (Almås et al., 2011). Eftersom antalet patienter med 

bröstcancer ökar behöver vårdens insatser förbättras med information till dessa patienter 

om fatigue relaterat till bröstcancer. Patienter med bröstcancer är en högriskgrupp att 

drabbas av fatigue (Yang & Hendrix, 2018). 

 

BAKGRUND 

 

Bröstcancer 

 

Förekomsten av bröstcancer har sedan 20 år tillbaka ökat med 1,2 procent varje år. Under 

år 2017 fick 7 800 kvinnor diagnosen bröstcancer och samma år avled 1 400 kvinnor till 

följd av sjukdomen. Medianålder för kvinnor som insjuknar i bröstcancer är 66 år. 

Prognosen för överlevnad efter tio års diagnos är idag 86 procent vilket är en stor 

förbättring i jämförelse med för 40 år sedan, då den relativa överlevnaden var 55 procent 

(Socialstyrelsen, 2018). Ökningen av kvinnor som överlever sjukdomen beror bland annat 

på förbättrade metoder för diagnostik, behandling samt införande av screeningprogram. 

Att överleva sjukdomen är större ju tidigare tumören upptäcks. För att tidigt upptäcka 

sjukdomen kallas kvinnor i åldrarna 40–74 vartannat år till mammografiundersökning. 

Under dessa undersökningar upptäcks cirka 60 procent av bröstcancertumörer 

(Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2018). Orsak och risk för att insjukna i bröstcancer är 

komplext och består av en rad olika faktorer som arv, hormoner, tidig pubertet och sen 

menopaus. Livsstilsfaktorer som kan öka risken för bröstcancer är 

hormonersättningsbehandlingar, fetma och hög alkoholkonsumtion (Socialstyrelsen, 

2018). 

 

Symtom och diagnos 

Det första vanliga symtomet av bröstcancer är att känna en eller flera knölar i bröstet. 

Knölen brukar vara liten och hård. Även hudförändringar som sår eller stramhet på bröstet 

eller bröstvårtan, vätska från bröstvårtan eller storleksförändringar på bröstet kan vara 

tecken på bröstcancer (Almås et al., 2011). Misstänks en tumör i bröstet utförs en 

läkarundersökning där båda brösten och närliggande lymfkörtlar i armhålan palperas. 

Tillsammans med de eventuella kliniska fynden och genom avbildning med mammografi 

och ultraljud av bröstet och närliggande lymfkörtlar kan tumörer upptäckas. Finns det 

misstanke om en tumör i bröstet eller närliggande lymfkörtlar görs en biopsi för att få ett 

vävnadsprov av den misstänkta primärtumören. Biopsi utförs med hjälp av en nål. 

Vävnadsprovet analyseras sedan av en patolog för att säkerställa om tumören är elakartad 

(Senkus et al., 2013). Bröstcancer delas in i olika stadier beroende på metastasering 

(spridning av cancerceller) eller ej. Stadie I är en tidig tumör som är begränsad till 

bröstkörteln. 
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I stadie II har tumören spridits till lymfkörtlar i armhålan och vid stadie III  

har tumören spridits till omkringliggande vävnad såsom inre bröstkörtlar eller 

bröstkorgsvägg. När tumören spridits till andra delar av kroppen är sjukdomen avancerad 

och metastaser kan ses i skelett, lever och lunga (Nilbert, 2013). Tecken på metastasering 

till andra vävnader eller organ kan vara smärta i rygg och ben, illamående eller att det är 

tungt att andas (Almås et al., 2011). 

 

 

Behandlingsalternativ och biverkningar 

 

Den viktigaste behandlingsmetoden vid bröstcancer är kirurgi. Kirurgi kan användas som 

enskild behandling eller kombineras med strålbehandling cytostatikabehandling, 

hormonbehandling och antikroppsbehandling. Vid flera tumörer eller stora tumörer tas 

hela bröstet bort, vilket kallas för mastektomi (Almås et al., 2011). 

 

Kirurgi 

Om en tumör är mindre än tre till fyra centimeter är det möjligt att utföra en 

bröstbevarande kirurgi där endast tumören tas bort tillsammans med omkringliggande 

vävnad. Eventuellt behövs en del av lymfkörtlarna i armhålan tas bort. Vid mastektomi 

opereras hela bröstet bort och den metoden kan behöva kombineras med en 

lymfkörteloperation. Vid lymfkörteloperation undersöks portvaktskörteln som är den första 

körteln som kommer i kontakt med cancerceller från tumören. Det görs med hjälp av 

röntgen och ett radioaktivt ämne som sprutas in omkring tumören. Efter undersökning ses 

sannolikhet för spridning till andra lymfkörtlar i armhålan. Påvisas spridning genomförs en 

operation av lymfkörtlarna i armhålan, en så kallad axillutrymning (Almås et al., 2011). 

  

Vanliga fysiska biverkningar efter bortoperation av lymfkörtlar och bröstvävnad är 

lymfödem, viktuppgång och minskad rörlighet i axlar. Förändringar i hudens känsel kan 

förekomma i armhålan, överarmens baksida och bröstet. Nervbanor kan skadas under 

operation vilket resulterar i minskad känsel i bröstet eller att det smärtar vid beröring. Vid 

mastektomi kan fantomsmärtor upplevas. Lymfödem är ett plågsamt och kroniskt tillstånd 

som uppstår efter att en del av lymfkörtlarna tagits bort eller förstörts vid behandling. 

Detta inverkar negativt på de drabbade kvinnornas livskvalitet (Almås et al., 2011). Enligt 

Senkus et al. (2013) bör en bröstrekonstruktion utföras snarast efter att kvinnan har 

genomgått en mastektomi. Att få en bröstrekonstruktion direkt efter mastektomi kan leda 

till att en del kvinnor lättare accepterar att de har förlorat sitt riktiga bröst. Möjligheten att 

få en bröstrekonstruktion direkt efter en mastektomi är inte alltid en valmöjlighet. 

Onkologiska skäl kan vara ett hinder, exempel vid inflammatorisk bröstcancer. Personliga 

skäl är också en orsak till att en bröstrekonstruktion inte utförs direkt efter mastektomi, 

som att kvinnan inte vill ha ett nytt bröst eller att kvinnan vill vänta ett tag innan 

rekonstruktionen skall ske (Senkus et al, 2013). 

 

Strålbehandling 

Strålbehandling är vanligt förekommande som komplement till kirurgisk behandling och 

kan även används som självständig behandling. Syftet med strålbehandling är att få 

kontroll på spridning av cancerceller i bröstvävnad, lymfkörtlar, bröstvägg samt att minska 

recidiv (Langhorne, Fulton & Otto, 2007). Biverkningar från strålbehandling delas in i två 

faser, den akuta fasen som uppkommer i vävnad med snabb celldelning och den sena fasen 

som uppkommer i vävnad med långsam celldelning. I den akuta fasen förekommer  
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biverkningar som håravfall, tarmpåverkan, slemhinneskador, påverkan på benmärgen samt 

hudrodnad på strålbehandlat område. I den sena fasen kan biverkningar som lymfödem, 

fibros, muntorrhet, njurskador och lungpåverkan förekomma (Nilbert, 2013). Fatigue är 

ytterligare en biverkan som kan upplevas både under och efter avslutad strålbehandling. 

Upp till 93 procent av de patienter som genomgått strålbehandling uppger att de drabbats 

av fatigue (Dhruva et al., 2010). Enligt Bower, Ganza, Desmond, Rowland och 

Meyerowitz (2000) beskrev över 60 procent av kvinnorna i studien att biverkan fatigue var 

måttlig till svår efter avslutad strålbehandling. 

 

Cytostatikabehandling 

Ordet cytostatika betyder cellhämmare. Cytostatika är ett samlingsnamn för olika 

läkemedel som antingen dödar eller förhindra celldelning. När en tumörsjukdom behandlas 

kan antingen ett cytostatikaläkemedel eller fler olika cytostatikaläkemedel ges i 

kombination. Cytostatika verkar på cellerna i kroppen, även de friska. Läkemedlet kan ges 

i syfte att bota en patient eller som ett komplement innan eller efter kirurgi. Syftet med 

läkemedlet innan kirurgi är att tumören ska krympa inför operation och syftet med 

läkemedlet efter kirurgi är som en säkerhetsåtgärd för att minska risken att tumören 

återkommer. Cytostatika ges även i lindrande syfte för olika symtom där bot inte är möjligt 

(Hassan & Ljungman, 2003). Cytostatikabehandling ges utifrån olika kriterier såsom ålder, 

spridning, tumörstorlek och aggressivitet av tumör (Almås et al., 2011). Det finns cirka 40 

olika cytostatikaläkemedel, där cirka hälften av dessa kommer från mikroorganismer i 

naturen och växter (Hassan & Ljungman, 2003). Cytostatikabehandling har förändrat 

prognosen radikalt för patienter med bröstcancer och förlänger överlevnad. Läkemedlet 

kan administreras både intravenöst och peroralt, varav intravenös behandling är av främst 

förekomst (Nilbert, 2013). 

  

Från cytostatikabehandling uppkommer flera biverkningar eftersom läkemedlet även 

verkar på friska celler. Biverkningarna blir synliga i form av håravfall, påverkade 

slemhinnor och en förändrad blodbild. Skelettsmärta är en biverkan som kommer från 

benmärgstoxicitet. Toxicitet kan även uppkomma i njurar, lungor, hjärta och nerver. 

Illamående är en vanligt förekommande biverkan och kan komma både akut inom några 

timmar, eller fördröjt efter några dagar. Illamående kan också vara betingat med minnen 

och upplevelser från tidigare erfarenheter av cytostatikabehandling. Slemhinneskador 

yttrar sig som sveda och torrhet i mun och svalg. Biverkningar från mag-tarmkanalen 

varierar från diarré till obstipation (Nilbert, 2013). Fatigue är en vanlig biverkan både 

under och efter cytostatikabehandling. En biverkning som i vissa fall kan bli bestående 

(Byar, Berger, Bakken & Cetak, 2006). I en Irländsk studie från 2014 ansågs 

sjuksköterskorna ge för lite information om cytostatikabehandlingens biverkningar och det 

emotionella stödet var bristande (Droog, Armstrong & MacCurtain, 2014). 

 

Hormonbehandling och antikroppsbehandling 

Under operation av bröstcancertumören undersöks alltid om tumören har receptorer för 

hormonerna progesteron och östrogen. Är så fallet och tumören är av en viss storlek 

erbjuds hormonbehandling med antiöstrogener. Receptorerna på tumören blockeras så 

östrogen inte kan stimulera tumörcellernas tillväxt (Almås et al., 2011). Behandling ges 

som standard i fem år och varierar utifrån den enskilda patientens fall. Vissa patienter får 

behandling under en längre tid och andra får behandling under en kortare tid. Biverkningar 

från hormonbehandling förknippas med muskelstelhet, ledvärk samt torrhet i vaginans 

slemhinnor (Nilbert, 2013).  
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Är tumören aggressiv och har en ökad mängd tillväxtfaktorer med en större risk för 

recidiv, ges antikroppsbehandling. Behandlingen kan kombineras med 

cytostatikabehandling, strålbehandling och hormonbehandling. Behandlingstid 

förekommer mellan tre veckor upp till ett år. Biverkningar från antikroppsbehandling 

förekommer sällan (Almås et al., 2011). 

 

Psykiska biverkningar 

En bröstcancerdiagnos sätter stor press på det psykiska måendet. Kroppen utsätts för 

enorm stress vilket kan klassificeras som ett psykiskt trauma. Rädsla för spridning av 

cancer, förändrat utseende efter operation och död är några farhågor som kan förekomma. 

Ångest och depression drabbar ungefär 30 procent av de som blivit behandlade och 

överlevt bröstcancer (Almås et al., 2011). Ng et al. (2017) beskriver ångest som ett av de  

vanligaste uttalade symtomen hos kvinnor med bröstcancer. Ångest är ett 

multidimensionellt begrepp och har en kognitiv och fysiologisk påverkan på människan. 

Depression och ångest kan leda till fatigue, sämre behandlingsföljsamhet, inverka negativt 

på immunförsvaret samt öka risken för självmord. I studien framgick även att cirka hälften 

av deltagarna led av både depression och ångest, däremot var det mer vanligt att kvinnorna 

fick diagnosen ångest. Enligt författarna kan en av anledningarna vara att depression är 

mer svårdiagnostiserat i samband med en cancersjukdom. Enligt Vahdaninia, Omidvari 

och Montazeri (2010) visade det sig vid en tre månaders uppföljning av patienter med 

bröstcancer, att fatigue är en signifikant riskfaktor för att utveckla ångest och depression. 

Fatigue hos kvinnor som överlevt bröstcancer är relaterat både till fysiska, psykiska, 

sociala och kognitiva besvär. Trots att nivån av ångest och depression hos kvinnorna med 

bröstcancer minskade över tid så led ett betydande antal kvinnor av ångest och depression 

vid 18 månaders uppföljning. Rekommendationen var att patienter med bröstcancer alltid 

ska bli undersökta av hälso- och sjukvårdspersonal för eventuella psykiska besvär. Lider 

de dessutom av fatigue utgör det en större risk för att utveckla psykiska besvär och bör 

uppmärksammas ytterligare (Vahdanini et al., 2010). 

  

Enligt Ellegaard Bjørklund, Garu, Zachariae och Bonde Jensen (2017) var det oklart hur 

stort stöd kvinnorna behövde från sjukvården. I studien deltog 177 kvinnor som avslutat 

behandling av bröstcancer. I studiens resultat fann författarna att mer än hälften av 

kvinnorna var rädda för att få tillbaka bröstcancer en kort tid efter behandling. Faktorer 

som otillräcklig information från hälso- och sjukvården och fatigue var bidragande orsaker 

till oron. Enligt Taylor, Harley, Absolom, Brown och Velikova (2016) påverkar diagnosen 

bröstcancer kvinnors sexualitet i stor omfattning både under och efter behandling. 

Kvinnorna som hade genomgått hormonbehandling besvärades av torra slemhinnor i 

underlivet vilket var smärtsamt och i vissa fall ett hinder för samlag. Fatigue inverkar 

negativt på energinivån vilket påverkar sexlivet. I en studie av Meloni Vieira, Ford, 

Antonio dos Santos, Ulian Junqueira och Giami (2013) där 28 sjuksköterskor intervjuades 

angående patienter med bröstcancer och sexualitet, framkom det att sjuksköterskorna hade 

uppmärksammat en skillnad mellan yngre patienter och äldre patienter. Sjuksköterskorna 

upplevde att de yngre patienterna led mer av att deras sexliv påverkades på grund av 

bröstcancer än vad de äldre patienterna gjorde. De beskrev även att det var svårare att 

samtala om sexualitet med de äldre patienterna. 

 

Fatigue 

 

Fatigue kommer från latinska ordet fatigare och har ingen direkt översättning till svenska. 

I det engelska och franska språket används ordet fatigue för att beskriva en känsla av  
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extrem och ovanlig trötthet. Att definiera fatigue har varit en utmaning för forskare och 

vårdpersonal under en längre tid. I Sverige benämns fatigue som trötthet och svaghet som  

påverkar de normala kroppsfunktionerna, när det beskrivs inom hälso- och sjukvården. 

Framför allt är fatigue något subjektivt och individuellt och tros fungera som ett skydd och 

svar på fysisk och psykisk stress (Lundh Hagelin, 2008). Fatigue är en vanlig biverkan vid 

behandling av cancer. Fatigue har en komplex karaktär med olika dimensioner där 

psykosociala faktorer, ångest och depression inverkar. Fatigue kan delas in i fyra 

kategorier. Fysisk fatigue med trötthet, svaghet, nedsatt aktivitetsförmåga samt ett ökat 

vilobehov, Mental fatigue med nedsatt motivation, oro, ångest och sorg, Social fatigue 

med färre sociala aktiviteter och lägre arbetsförmåga samt Kognitiv fatigue med mental 

utmattning, glömska och koncentrationssvårigheter (Landstinget i Kalmar län, 2007). 

Enligt Holley (2000) är definitionen av fatigue; fysisk och mental trötthet som kommer 

efter ansträngning och en oförmåga att fungera normalt efter en långvarig fysisk aktivitet.  

Författaren till studien jämförde en grupp deltagare som led av fatigue med en grupp 

deltagare som led av cancerrelaterad fatigue. Författaren kom fram till att skillnaden vid 

cancerrelaterad fatigue är att förmågan att samla kraft för att fortsätta sin fysiska aktivitet 

vid utmattning inte fanns. 

  

Fatigue kan delas in i primär och sekundär fatigue. Primär fatigue orsakas av tumörväxt 

och ansamlingar av cytokiner och kan vara svårbehandlad. Sekundär fatigue är symtom 

och sjukdomar uppkomna tillsammans med en cancersjukdom, vilka kan vara från den 

medicinska behandlingen som strålbehandling och cytostatikabehandling eller från anemi, 

avmagring, infektioner och uttorkning. Fatigue kan uppstå under cancerbehandling och 

kan kvarstå en lång tid efter avslutad behandling (Almås et al., 2011). Vid cancer är 

fatigue relaterat till den behandling som ges och vilka funktionsnedsättningar som 

patienten får av dessa (Lundh Hagelin, 2008). En patient med fatigue känner sig fortare 

trött efter ansträngning så sömn, avslappning och anpassning av dagliga aktiviteter bör 

planeras utifrån patientens energi och behov av vila (Almås et al., 2011). Att ge en mer 

individanpassad vård som inkluderar bättre sömnvanor hjälper till att motverka besvären 

av fatigue (Schmidt et al., 2017). Enligt Bernardo, Abt, Ren och Bender (2010) bör 

sjuksköterskor uppmärksamma en träningsform som kvinnor med fatigue föredrar och 

finner nöje att utföra och stödja denna aktivitetsform för att återfå och bibehålla hälsa. 

Enligt Lundh Hagelin (2008) är reaktionerna olika efter att behandlingen är avslutad. En 

del patienter känner en oro för recidiv när ofarliga symtom eller smärtupplevelser 

förknippas med den tidigare sjukdomsbilden. Fatigue kan även förväxlas med depression. 

 

Sjuksköterskans professionella ansvar 

 

Svensk Sjuksköterskeförening (2017) beskriver den legitimerade sjuksköterskans 

kompetens inom omvårdnadsvetenskap. De sex kärnkompetenserna som sjuksköterskan 

bör förhålla sig till är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård och informatik samt ledarskap och 

pedagogiska insatser inom omvårdnadsarbetet. Omvårdnadskompetensen innehåller både 

vetenskaplig kunskap och arbete med patienten utifrån en humanistisk människosyn. 

Sjuksköterskan arbetar med patienternas hälsa utifrån den enskilda individens behov som 

syftar till att uppnå välbefinnande och livskvalitet. Arbetet ska utgå ifrån ett etiskt synsätt. 

Svensk Sjuksköterskeförening (2014) beskriver i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor om 

fyra områden inom sjuksköterskans förhållningssätt till etik. De fyra områdena är 

sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och 

professionen och sjuksköterskan och medarbetaren. Koden är en etisk riktlinje som 

sjuksköterskor kan använda och ta stöd av i det kliniska arbetet. 
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Del Valle et al. (2014) beskriver att sjuksköterskan har ett betydande ansvar för att arbeta 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Att vara medveten om den livsstil som kan 

utveckla bröstcancer är betydande för att kunna arbeta med drabbade kvinnor samt för att 

kunna ge information och utbildning om de vanligaste riskfaktorerna som kvinnan själv 

kan ändra på. Enligt Droog et al. (2014) arbetar en sjuksköterska som benämns som 

bröstsjuksköterska tillsammans med patienten tiden innan och efter operationen. Almås et 

al. (2011) beskriver den preoperativa omvårdnaden som kort och operation utförs i regel 

inom en till tre veckor. Händelseförloppet går fort och kan leda till att livssituationen 

känns chockartad för patient och närstående. Patienten kan känna sig frisk utan besvärande 

symtom vilket gör livssituationen ännu mer tumultartad. En bröstsjuksköterska har som 

uppgift att se patienten och dennes behov samt förbereda för livet efter operationen. 

Behandlingen är unik för varje patient och vid olika behandlingsalternativ är det av 

betydelse att patienten känner sig delaktig och förstår informationen som lämnas. Både för 

mycket och för lite information kan upplevas och sjuksköterskan måste se till patientens 

individuella behov. Här är närstående en resurs och det är en fördel om en närstående är 

med vid besök på sjukhuset. Den postoperativa omvårdnaden är relativ kort där målet är att 

patienten ska återfå kontroll över sitt liv och sin dagliga livsföring. Här kan sjuksköterskan 

ge vägledning och stöd till patienten. För att hantera tiden efter operation behövs 

information om biverkningar och eventuella komplikationer som kan uppstå. En del 

kvinnor oroar sig för framtiden och tankar om cancer följer med dem lång tid framöver. 

Att undervisa och vägleda kvinnan genom hela behandlingen skapar en känsla av tilltro 

och trygghet. Extra stöd behövs från eventuell partner, och även partnern kan behöva hjälp 

och stöd från sjuksköterskan (Almås et al., 2011). 

  

Innan patienten lämnar sjukhuset ska praktiska saker vara förberedda. Kvinnan ska få en 

remiss till en fysioterapeut för rörelseträning av armarna. Återbesökstid bokas in för 

kontroll av såret hos bröstsjuksköterskan som även undersöker om det samlats sårvätska i 

såret, vilket kan behöva dräneras. Även en återbesökstid till kirurg bokas in för 

sårinspektion. Efter tre veckor ska ett besök hos onkolog ske för en behandlingsplan. För 

en kvinna som har genomgått mastektomi är ett alternativ till bröstrekonstruktion en 

bröstprotes. En tillfällig bröstprotes provas ut efter operation som kvinnan kan ta med sig 

hem. En permanent protes provas senare ut i lugn och ro när såret är läkt och eventuell 

svullnad minskat. Proteser finns i olika varianter, antingen en lös som fästs i en 

specialsydd behå eller en protes i silikon som fästs direkt på huden. Att prova ut en protes 

är en stor process som kräver stöd och vägledning av sjuksköterskan. Starka reaktioner kan 

förekomma av sitt nya utseende och situationen kan vara traumatiskt. Sjuksköterskan bör 

vara lyhörd och observant vid dessa reaktioner (Almås et al., 2011). För att erbjuda fortsatt 

stöd utanför sjukhuset tillhandahålls information om Bröstcancerföreningarnas riksförbund 

(BRO). Sjuksköterskan bör motivera kvinnan att kontakta föreningen eftersom de 

förmedlar ett nätverk av personer som har information om olika stödsystem och där det är 

lätt att komma i kontakt med personer i liknande situationer. Om kvinnan inte har intresse 

av föreningen bör sjuksköterskan ge informationsblad som kvinnan kan ta med sig hem för 

att i så fall ta kontakt med föreningen vid ett senare tillfälle (Almås et al., 2011). 

 

Kontaktsjuksköterska 

Inom cancervården finns vårdpersonal med olika specialistkompetenser som tillsammans 

samarbetar med varje enskild patient. Från att patienten söker vård vid första symtom tills 

att behandling påbörjats träffar patienten olika specialister inom hälso- och sjukvården 

(Socialstyrelsen, 2014).  
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Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har definierat kontaktsjuksköterskans roll inom 

den svenska cancervården. Patienten ska ha en kontaktsjuksköterska som är namngiven 

och tillgänglig. Kontaktsjuksköterskan bevakar väntetider för patienten och har kontakt 

med andra yrkesgrupper som är involverade i patientens vård. Kontaktsjuksköterskan har 

även ansvar för att identifiera patientens psykosociala behov, omvårdnadsbehov och 

rehabiliteringsbehov (Socialstyrelsen, 2014). Enligt Luck, Chok, Scott och Wilkes (2016) 

arbetar en kontaktsjuksköterska med att hjälpa de som är drabbade av bröstcancer. Där 

ingår att möta patienternas behov som kan vara att hantera fatigue, rädsla för spridning av 

cancer eller recidiv. Kontaktsjuksköterskan ska erbjuda ett samtalsstöd, ge information om 

behandling och sjukdomens prognos, vilket också ska inkludera behandlingens effekter 

och bieffekter. I denna australiensiska studie från 2016, där 89 kontaktsjuksköterskor 

medverkade, identifierades fyra teman som de ansåg vara av betydelse i arbetet. Dessa 

teman var; att vara en klinisk expert på sitt område, att vara en koordinator inom vården, 

att utbilda patienterna samt att fungera som en advokat för patienterna. 

Kontaksjuksköterskorna berättade att de inte bara arbetade med att stödja patienter och 

deras familjer utan även stödja hälso- och sjukvårdspersonalen (Luck et al., 2016). 

  

Att kunna erbjuda patienter med bröstcancer en kontinuerlig kontakt och ett psykosocialt 

stöd från en kontaktsjuksköterska leder till att vården blir mer individanpassad med ett 

patientcentrerat fokus, vilket kan resultera i ett bättre behandlingsresultat. 

Kontaktsjuksköterskan har även ett uppföljningsansvar för patienten och en viktig roll i en 

multidisciplinär konferens, där specialister inom bröstcancervården för just denna patient 

är samlade och diskuterar vilket behandlingsalternativ som är aktuellt. De olika 

specialisterna som deltar på konferensen är kontaktsjuksköterska, radiolog, patolog, kirurg 

och onkolog (Socialstyrelsen, 2014). För att arbeta som kontaktsjuksköterska krävs en 

vidareutbildning på 7,5 högskolepoäng. Utbildningen är framtagen av Regionalt 

cancercentrum i samverkan tillsammans med de olika lärosätena som finns i landet. 

Utbildningen syftar till att öka kompetensen hos sjuksköterskor som skall arbeta inom 

cancervården (Regionalt cancercentrum i samverkan, 2018). 

 

Lidande  

 

Enligt Svensk Sjuksköterskeförenings (2016) värdegrund för omvårdnad beskrivs lidandet 

som en del av det mänskliga livet. Sjuksköterskan har ett omvårdnadsansvar där det 

centrala är att lindra lidandet hos patienten och att inte orsaka ett större lidande än det som 

redan existerar. Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (1994) beskriver att när en 

människa lider betyder det att personen pinas, våndas, kämpar eller utstår något ont. 

Lidandet kan även innebära något människan måste leva med eller försonas med. Att lida 

kan också ges som uttryck för något som saknas eller ett begär. Att lida kan göras för eller 

med en annan människa. Ordet lida är ursprungligen från fornsvenskans lidha. 

Definitionen av ordet patient betyder den lidande. Rädsla för lidandet hos människan kan 

orsaka känslor som oro och ångest. En människa som har ångest behöver inte lida, däremot 

kan ångestkänslorna leda till ett lidande. För att människan ska kunna övervinna sin ångest 

och oro behöver dessa känslor övergå till ett lidande, som är ett steg förbi oro och ångest. 

Människan kan kämpa emot sitt lidande eller ge upp och acceptera lidandet. När 

människan ger upp sitt lidande finns bara tankar på död och viljan att dö. Enligt Katie 

Eriksson (1994) möter människan tre olika kategorier av lidande inom vården. Dessa 

kategorier är sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 
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Sjukdomslidande 

Sjukdom medför smärta hos de flesta människor. Kroppslig smärta kan leda till ett lidande 

hos patienten. Smärtan orsakas av sjukdom och behandling som leder till ett 

sjukdomslidande. Det är viktigt att försöka behandla den kroppsliga smärtan så att  

patientens fokus och energi kan gå till att försöka lindra sitt lidande. Det finns även ett 

själslig och ett andlig lidande som orsakas av känslor som skam, skuld eller förnedring på 

grund av sjukdom eller behandling. Dessa känslor kan vara patientens egna eller 

framkallas på grund av attityder från vårdpersonal eller från den sociala miljön (Eriksson, 

1994). 

 

Vårdlidande 

Eriksson (1994) skriver att vårdlidandet först beskrevs av Florence Nightingale, där hon 

beskrev att väntan, ensamheten, bekymmer och rädsla gav upphov till lidande. Nightingale 

menade att lidande inte beror på sjukdomen utan på den otillräckliga vården. Patientens 

upplevelse av vårdlidandet är en subjektiv upplevelse. Vårdlidandet kan även kategoriseras 

in i fyra olika delar vilka är kränkning av patienten, straff, maktbegär och utebliven vård.  

Att kränka patientens värde eller värdighet är det vanligaste vårdlidandet och en 

grundpelare för de andra kategorierna (Eriksson, 1994). 

  

Kränkningar kan visa sig genom nonchalans från vårdpersonal eller att patienten inte bli 

sedd som människa. Kränkningar hör även samman med nästa kategori inom vårdlidandet 

som handlar om straff, där vårdpersonalen straffar patienter som inte passar in i 

vårdpersonalens syn på den perfekta patienten. Ett sätt som vårdpersonalen kan utöva 

straff på patienten är att nonchalera eller att ge otillräcklig vård, vilket kan ge 

förnedringskänslor hos patienten. Att utöva makt på patienten är vanligt förekommande. 

Det kan handla om att vårdpersonalen tvingar patienten till att göra något som patienten 

inte vill eller att vårdpersonalen håller fast vid rutiner som inte är anpassade efter 

patientens behov. Vård som uteblir för en patient kan handla om en bristande förmåga hos 

vårdpersonalen. Utebliven vård kan vara misstag, slarv eller medveten vanvård. Att vården 

uteblir är en kränkande handling mot människans värdighet och även ett sätt att utöva makt 

mot patienten (Eriksson, 1994). 

 

Livslidande 

Livslidandet har att göra med hela människans liv. Allt som har med livet att göra kan 

människan relatera till lidandet. Livslidandet kan röra sig om sjukdom, ohälsa, hot eller 

förlust. Att veta om att du är döende och inte veta när du kommer att dö är ett oerhört 

lidande. Att en patient inte orkar mer och ger upp hoppet om livet är en vanlig situation 

som vårdpersonal möter i sitt arbete. Vårdpersonal skall alltid försöka eliminera det 

onödiga lidandet hos patienten (Eriksson, 1994). När den akuta fasen av bröstcancern har 

lagt sig och kvinnorna är färdigbehandlade finns det fortfarande ett stort känslomässigt 

lidande. Även om kvinnorna har ett socialt nätverk i form av familj och vänner beskrivs 

känslan av ensamhet som stor. Rädslan för att drabbas av sjukdomen igen är stor och 

kvinnorna tycker det är svårt att prata med någon i familjen som själva inte har haft samma 

diagnos, vilket bidrar till ökat lidande (Rosdale, 2009). 
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Problemformulering 

 

Fatigue är en av biverkningarna under och efter bröstcancerbehandling. Fatigue beskrivs 

som en extrem och ovanlig trötthet som inte blir bättre av vila. Fatigue drabbar kvinnor 

både fysiskt och psykiskt. Fatigues olika besvär kan förknippas med tidigare sjukdomsbild 

och bidra till oro som att sjukdomen kommit tillbaka. Fatigue har en komplex karaktär och 

besvären påverkar kvinnor individuellt och kan leda till lidande. Eftersom bröstcancer är 

den vanligaste cancerdiagnosen för kvinnor i Sverige kommer sjuksköterskor möta dessa 

kvinnor inom olika delar av hälso- och sjukvården. Att då vara medveten om att biverkan 

fatigue kan förekomma hos dessa kvinnor både under och efter avslutad 

bröstcancerbehandling är betydande för att sjuksköterskor ska kunna ge kvinnorna stöd 

och hjälp. Om sjuksköterskor får mer kunskap om fatigue kan det generera i ett bättre 

bemötande och en bättre vård samt ett minskat lidande för denna patientgrupp. 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa kvinnors erfarenheter av fatigue under och efter 

bröstcancerbehandling.  

 

METOD 

 

Val av metod 

 

En litteraturöversikt valdes för att besvara studiens syfte. Enligt Friberg (2017) är en 

litteraturöversikt relevant för kompetensen hos sjuksköterskor. En litteraturöversikt kan 

vara behjälplig för att söka evidens för omvårdnadshandlingar, omvårdnadsåtgärder och 

även skapa en god översikt gällande den befintliga forskningen inom det valda området. 

Även Polit och Beck (2017) beskriver en litteraturöversikt som en hörnsten inom den 

evidensbaserade vården. I litteraturöversikten inkluderas både kvalitativa studier och 

kvantitativa studier. Enligt Forsberg och Wengström (2016) är det en fördel att inkludera 

både kvalitativa studier och kvantitativa studier för att kunna belysa fenomenet som 

studeras ur olika perspektiv. Resultaten av en kvalitativ studie och en kvantitativ studie 

skiljer sig åt då en kvalitativ studie presenteras som olika teman och kategorier med fokus 

på ord och en kvantitativ studie presenteras från statistik och siffror (Friberg, 2017). 

 

Urvalskriterier 

 

Avgränsning 

Att använda avgränsningar i en litteratursökning gör att sökningen blir mer specifik och 

aktuell utifrån det valda ämnet (Kristensson, 2014). Studierna som analyserades i 

litteraturöversikten var vetenskapliga originalstudier, vilket Polit och Beck (2017) 

beskriver är studier utförda av författarna själva. Studierna var peer reviewed, vilket Polit 

och Beck (2017) beskriver är en granskning av studier utförda av oberoende forskare som 

är experter inom området. Forskarna ger kritik och rekommendation om publicering av 

studien till den aktuella tidskriften. Studierna var publicerade mellan åren 2009-2019 som 

innefattade den senaste forskningen inom området, vilket Kristensson (2014) betonar är 

väsentligt för en litteraturöversikt. Studierna var skrivna på engelska då båda författarna 

behärskar språket. Henricsson (2017) beskriver att engelska är den publicerade 

forskningens etablerade språk. 
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Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var studier som innehöll kvinnor över 18 år och som diagnostiserats 

med bröstcancer. Inkluderade studier beskrev kvinnor under och efter behandling för 

bröstcancer, eller studier som inkluderade ett av kriterierna. Inkluderade studier innehöll 

biverkan fatigue till följd av bröstcancerbehandling och var ställda utifrån patientens 

perspektiv. I denna litteraturöversikt var män som fått diagnosen bröstcancer exkluderade. 

Män blev exkluderade eftersom fokus i denna litteraturöversikt var att belysa erfarenheter 

ur ett kvinnligt perspektiv. 

 

Datainsamling 

 

Studiens datainsamling började med ett handledningsmöte den 4 april 2019 tillsammans 

med en bibliotekarie från Sophiahemmet högskola. Mötet genomfördes för att ge 

författarna till litteraturöversikten vägledning i användbara sökord, samt hur dessa ord 

kunde kombineras för att få relevanta träffar i databaserna Public Medline (PubMed) och 

Cumulative Index of Nursing and Allied Health (CINAHL). Enligt Rosén (2017) är det en 

god idé att ta hjälp av bibliotekspersonal för att utveckla en optimal sökstrategi. PubMed 

innehåller huvudsakligen vetenskapliga studier som publicerats i tidskrifter inom medicin 

och omvårdnad. CINAHL är specialiserad på omvårdnadsforskning och innehåller 

vetenskapliga studier inom omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik (Forsberg &  

Wengström, 2016). En testsökning genomfördes i American Psychological Association 

(PsycINFO), som är en databas som innehåller studier utifrån ett psykologiskt och ett 

beteendevetenskapligt perspektiv (Karlsson, 2017).   

 

I databaserna användes sökord för att göra sökningarna mer specifika. I PubMed heter 

sökordssystemet Medical Subject Headings (MeSH) som innehåller cirka 26 000 ord. I 

CINAHL heter sökordssystemet CINAHL Headings där MeSH-termer används som grund 

i sökorden och har en utökning på cirka 2000 ord om omvårdnad (Karlsson, 2017). Vid 

artikelsökningar användes MeSH-termer, CINAHL Headings och fritextsökning. MeSH-

termerna som användes i sökningarna i PubMed var “Breast neoplasms”, “Fatigue”, 

“Cancer survivors” och “Cancer related fatigue”. CINAHL Headings som användes i 

sökningarna i CINAHL var “Breast neoplasms”, “Fatigue”, och “Cancer fatigue”. Termen 

som användes som fritextsökning i CINAHL var “Breast cancer survivors”. Mellan 

sökorden har den booleska sökoperatoren AND använts, detta för att kunna kombinera 

sökorden samt för att avgränsa sökningen enligt Karlsson (2017). De booleska 

sökoperatorerna OR och NOT ansågs inte relevanta för sökningen och exkluderades 

därmed. I PubMed utfördes en sökning med MeSH-termerna “Breast neoplasms” AND 

“Quality of life” AND “fatigue” som resulterade i 289 träffar. Av dessa träffar lästes 29 

abstrakt och fem av studierna lästes i fulltext. Studierna ansågs inte relevanta för 

litteraturöversikten och de som ansågs relevanta var dubbletter från tidigare sökningar med 

andra sökord i PubMed. Denna sökning resulterade inte i några inkluderade studier. I 

PsycINFO utfördes en sökning med sökorden “breast neoplasms” AND “fatigue” AND 

“survivors” vilket resulterade i noll lästa abstrakt på grund av att titlar som ansågs vara 

intressanta var dubbletter av tidigare funna studier i PubMed och CINAHL. 

Databassökningarna genomfördes den 17-18 april 2019 och resulterade i 72 lästa abstrakt 

och 34 lästa studier i fulltext. Antal inkluderade studier i litteraturöversikten blev 16 

stycken. Nedan redovisas antal sökningar i de olika databaserna samt vilka kombinationer 

av sökord som använts (Tabell 1). Även en manuell sökning av tre inkluderade studier 

redovisas nedanför tabellen. 
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Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed och CINAHL. 

 

Databas 
Datum 

Sökord Avgränsning Antal 

träffar 
Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderande 

artiklar 

PubMed 
2019-04-17 

breast neoplasms 

[MeSH Terms]) 

AND fatigue 

[MeSH Terms]) 

AND cancer 

survivors 

[MeSH Terms]  

English 

Language 
Publish Date: 

2009-2019 

35 4 3 2 

PubMed 
2019-04-18 

breast neoplasms 

[MeSH Terms]) 

AND cancer 

related fatigue 

(fritext) 

English 

Language 
Publish Date: 

2009-2019 

136 26 10 1 

CINAHL 
2019-04-17 

(MM "Breast 

Neoplasms+")  
AND (MM 

"Fatigue")   

English 

Language 
Publish Date: 

2009-2019 
Peer-

Reviewed 
Research 

Article 

138 27 8 6 

CINAHL 
2019-04-17 

(MM "Breast 

Neoplasms+")  
AND (MM 

"Cancer Fatigue") 

English 

Language 
Publish Date: 

2009-2019 
Peer-

Reviewed 
Research 

Article 

62 3 2 2 

CINAHL 
2019-04-18  

“breast cancer 

survivors” 

(fritext) AND 

(MM "Fatigue") 

English 

Language 
Publish Date: 

2009-2019 
Peer-

Reviewed 
Research 

Article 

45 8 7 2 

TOTALT 
  

416 68 30 13 
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Manuell sökning 

En manuell sökning av studier från en annan utvald studies referenslista utfördes. Detta 

resulterade i fyra lästa abstrakt och samtliga studier lästes därefter i fulltext. Av de fyra 

studierna som lästes i fulltext inkluderades tre stycken (Oxlad, Hallsworth & Lin., 2007; 

Tsai, Lin, Chao, Lin., 2010; Wu & McSweeney., 2007). Två av studierna var från 2007. 

Då studierna ansågs värdefulla för litteraturöversikten valdes de att inkluderas även om de 

var utanför tidsbegränsningen. Studierna är markerade med ** i referenslistan. 

 

 

Databearbetning 

 

Litteratursökningen började med att valda sökord användes i databaserna som resulterade i 

titlar och abstrakt. Relevanta studier valdes ut efter titlar som ansågs intressanta. Från de 

utvalda studierna lästes abstrakten för att sedan diskuteras om studierna besvarade 

litteraturöversiktens syfte eller inte, samt om studierna höll god kvalitet. Detta är det första 

steget i att kritiskt granska en studie enligt Kristensson (2014). Ansågs studiens abstrakt 

intressant lästes den i fulltext för att identifiera om den kunde svara på litteraturöversiktens 

syfte och för att kunna bedöma kvaliteten på studien som helhet. Ansågs studien kunna 

besvara litteraturöversiktens syfte utfördes ytterligare en kvalitetsgranskning, som enligt 

Kristenssons (2014) är väsentligt för att kunna säkerställa en god kvalitet. Studierna 

bedömdes utifrån Sophiahemmet högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig 

klassificering och kvalitet (Bilaga A), med bedömning I - hög kvalitet, II - medel kvalitet 

eller III- låg kvalitet, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011). Att använda ett bedömningsunderlag för att säkerställa 

studiernas kvalitet är enligt Kristensson (2014) en vägvisning för vilka studier som ska 

inkluderas i resultatet samt vilka studier som bör exkluderas. Studierna sammanställdes 

sedan i en matris som erhållits av Sophiahemmet högskola (Bilaga B). Enligt Friberg 

(2017) används en matris för att tydligt dela in valda studier inom områden som syfte, 

metod och resultat, vilket resulterar i en överblick och ett helhetsperspektiv över de valda 

studierna. Databearbetningen resulterade i 72 lästa abstrakts, 34 lästa studier i fulltext och 

16 inkluderade studier i litteraturöversikten. Av de inkluderade studierna bedömdes sex 

studier av hög kvalitet och tio studier av medel kvalitet enligt bedömningsunderlaget 

(Bilaga A). Inga studier bedömdes vara av låg kvalitet och därför skedde ingen 

exkludering. 

 

Dataanalys 

 

Utvalda studier analyserades med inspiration från en allmän litteraturöversiktsanalys enligt 

Friberg (2017). Av 16 studier erhölls åtta kvantitativa studier och åtta kvalitativa studier. 

Utvalda studier skrevs ut och lästes ett flertal gånger för att få förståelse för studiernas 

helhet och därefter skrevs en kort sammanfattning för varje studie. En sammanfattning 

reducerar innehållet så att det väsentliga dokumenteras (Friberg, 2017). En 

understrykningspenna användes för att markera delar av studiernas text som besvarade 

litteraturöversiktens syfte. Därefter dokumenterades studiernas titlar, syften, metoder och 

resultat i en matris (Bilaga B). Enligt Friberg (2017) är det en god förutsättning för det 

fortsatta analysarbetet. Fortsättningsvis identifierades likheter och skillnader i studiernas 

tillvägagångssätt, analys och syfte. Likheter och skillnader skrevs ned på post-it-lappar 

som fästes på studiernas framsida, detta i enlighet med Fribergs (2017) metod för en 

allmän litteraturöversiktsanalys. I analysarbetet användes en induktiv ansats, vilket Priebe 

och Landström (2017) beskriver är en fördel för att identifiera samband, likheter och 

skillnader.  

 



13 

 

 

 

 

 

Fortsättningsvis sorterades studierna som berörde samma ämne in i kategorier  

där varje kategori fick en färgkod som fästes på studiens framsida, detta för att få en tydlig 

struktur i det fortsatta arbetet. Studierna bearbetades separat utifrån respektive färgkod. I 

resultatet redovisades sedan de studier som tillhörde respektive kategori. Enligt Friberg 

(2017) ger den allmänna litteraturöversiktsanalysen läsaren en tydlig förståelse för 

området. 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Inkluderade studier i litteraturöversikten var godkända av en etisk kommitté, vilket 

Forsberg och Wengström (2016) betonar är ett krav för inkluderade studier i en 

litteraturöversikt. I litteraturöversikten har vi tagit eget ansvar med etisk reflektion samt en 

öppenhet kring forskningsmetoder och erhållna resultat i de studier vi valt att analysera. 

Studierna var noggrant utvalda där forskningspersonernas självbestämmande och 

personliga integritet var tillgodosedd. När forskningspersonernas självbestämmande och 

personliga integritet bevaras får allmänheten förtroende för forskningsverksamheten vilket 

är betydande för forskarsamhället (Helgesson, 2015). Forskning som utförs på människor 

skall syfta till att hitta ny information enligt World Medical Association (2018). Där 

beskrivs att det är forskarens skyldighet att respektera och skydda deltagarnas rättigheter, 

hälsa och personliga information enligt de forskningsetiska riktlinjerna i 

Helsingforsdeklarationen. Riktlinjer drar gränser för vad som är accepterat och vad som 

inte är accepterat inom forskningsetik samt även som ett underlag för en ständig etisk 

debatt. Enligt Helgesson (2015) fungerar forskningsetiska koder och riktlinjer som ett 

underlag för etiska frågor. 

  

Allt inkluderat material i litteraturöversikten är noggrant refererat enligt American 

Psychological Association (APA) med en modifiering av Sophiahemmet Högskola. All 

text är skriven med egenformulerade meningar utan ändring av betydelsens innebörd eller 

förvanskning av informationen från ursprungskällan. Utifrån ett etiskt perspektiv bör 

författare enligt Helgesson (2015) vara medvetna om att det inte är tillåtet att fabricera 

text, förfalska eller ändra data samt plagiera eller kopiera andras forskning i annat namn än 

forskarens eget. Förförståelse för vad som har studerats har varken påverkat eller förvrängt 

resultatet. Enligt Friberg och Öhlén (2017) innebär förförståelse tidigare kunskap, 

antaganden och föreställningar som sedan har olika betydelse och tolkningar för den som 

besitter förkunskapen. Då en av författarna till litteraturöversikten har egen erfarenhet av 

det som har undersökt, har det bidragit till egen reflektion av problemet. Den andra 

författaren har samtidigt haft en objektiv bild av det som undersökts, vilket har varit 

fördelaktigt. Utifrån den förmedlade förkunskapen framkom ny förståelse då inga 

fördomar fanns sedan tidigare.  

 

 

RESULTAT 

 

Resultatet baserades på en analys av 16 utvalda studier vilka finns översiktligt beskrivna i 

en matris (Bilaga B). De kategorier som identifierades var; Fatigues inverkan på det 

dagliga livet, Sociala relationers betydelse vid fatigue, Fatigue - dess relation till andra 

symtom samt betydelsen för livskvalitet, Strategier för att hantera fatigue och Upplevelser 

av bristande stöd från hälso- och sjukvården. Inkluderade studier är markerade med 

asterisk i referenslistan. 
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Fatigues inverkan på det dagliga livet 

 

Fatigues inverkan på det dagliga livet identifierades i åtta av de utvalda studierna. Enligt 

Morgan, Tyler, Fogel och Barnett (2014) beskrev kvinnorna sin fatigue som en extrem 

trötthetskänsla, brist på energi, svaghet och rastlöshet. Kvinnorna fann det svårt att anpassa 

sig till den nya normaliteten, vilket också Oktay, Bellin, Scarvalone, Appling och 

Helzlsouer (2011) beskriver i sin studie. Fortsättningsvis konstaterade Morgan et al. (2014) 

att fatigue fick kvinnorna att känna sig helt urlakade på energi, okontaktbara i sociala 

sammanhang samt en känsla av att befinna sig i ett svart hål. I en amerikansk studie från 

2007 upplevde kvinnorna sin fatigue som att vara uttömd på energi, avsaknad av 

rörelseförmågan och ett ökat behov av att vila (Wu & McSweeney, 2007). I en annan 

studie från 2015 diskuterade kvinnorna hur fatigue också påverkade deras kognitiva 

förmåga, där en av deltagarna beskrev hur hon oroade sig över om hon började bli senil 

eftersom orden hon ville säga bara försvann. I gruppen samtalade även kvinnorna om vad 

de kallade för cytostatikamolnet, vilket var associerat med deras upplevda försämring av 

minnet till följd av sin fatigue (Mackereth, Bardy, Finnegan-John, Farrell & Molassiotis, 

2015). 

  

Enligt Wu och Davis (2013) varierade svårighetsgraden, durationen och återhämtningen av 

fatigue hos deltagarna i studien. Fatigue uppstod hos 94 procent av deltagarna efter 

aktiviteter som lätt hushållsarbete. Kvinnorna i studien var oförberedda på besvären av 

fatigue eftersom den kom plötsligt och slog till som en storm. Av kvinnorna var det 92 

procent som var tvungna att lägga sig ner och vila tills stormen hade lagt sig eftersom det 

var omöjligt att röra sig. Beskrivningar av denna storm var känslor av att gå in i väggen, att 

batterierna tog slut och som att någon stack hål på en ballong och energin bara pös ut. 

Levkovich, Cohen och Karkabi (2017) beskrev fatigue som en våg som sköljde in och 

kunde vara kvar under några timmar eller upp till flera dagar och som sedan försvann lika 

plötsligt igen. Fortsättningsvis beskrev Wu och Davis (2013) fatigue som ett fall från 

himmelen, en övermäktighet och en obeskrivlig känsla av utmattning. Andra kvinnor från 

samma studie beskrev att fatigue fick dem att uppleva fysiska symtom som att kroppen 

blev nedhållen av tyngder. Detta resulterade i att kvinnorna inte orkade stå på sina ben 

längre utan var tvungna att lägga sig ner och vila. Enligt Levkovich et al. (2017) beskrev 

en kvinna sin fatigue som så utmattande att hon inte orkade prata eller röra sina händer när 

fatigue slog till med en sådan extrem kraft. En annan kvinna från samma studie beskrev att 

laga mat eller att försöka ta sig ur sängen var en omöjlighet när fatigue slog till som värst. I 

studien av Mackereth et al. (2015) beskrevs även att den extrema tröttheten som ledde till 

ett ökat vilobehov var ett problem som inverkade negativt på det sociala livet. 

  

Oxlad, Wade, Hallsworth och Koczwara (2007) beskrev att fatigue påverkade det dagliga 

livet negativt för kvinnorna som deltog i studien. Enligt Tsai, Lin, Chao och Lin (2010) var 

fatigue en av flera biverkningar av behandlingen från bröstcancer. Kvinnorna beskrev att 

fatigue utlöste känslor som att vara sjuk och olycklig samt ett konstant obehag och oro. 

Dessa obehagliga känslor resulterade i att besvären av fatigue blev värre och orsakade 

därmed ett större lidande. I samma studie var det en del av kvinnorna som skämdes för att 

berätta om sin fatigue för andra i sin närhet. Tsai et al. (2010) beskrev kvinnornas 

svårigheter att förklara det komplexa i fatigue och även att samtala med andra om det. En 

del ansåg att fatigue drabbade de som överlevt bröstcancer och kände därför en skam över 

att besväras av något som var vanligt förekommande. Därav valde kvinnorna istället att 

lida i ensamhet.  
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Enligt Tsai et al. (2010) och Mackereth et al. (2015) beskrevs oro för att fatigue var tecken 

på att sjukdomen var tillbaka. En del av kvinnorna i studien av Tsai et al. (2010) hade en 

oro att andra skulle döma deras fatigue som en bieffekt som hade kommit tillbaka för att 

attackera dem. Därav höll de sina känslor inom sig och vågade inte be om hjälp för att 

försöka lindra problemet. 

  

I två studier identifierades likheter om fatigues negativa påverkan på sexualitet och 

intimitet. Enligt Levkovich et al. (2017) begränsade fatigue kvinnorna i deras sexualitet. 

För trött för att ha sex och att sexlivet blev satt på paus var något som beskrevs som ett 

problem. Även bristande sexlust, depression och låg självkänsla inverkade negativt på 

kvinnornas sexualitet. I en studie av Oktay et al. (2011) berättade kvinnorna som levde i en 

relation, att fatigue tillsammans med andra biverkningar av bröstcancerbehandling 

påverkade deras sexualitet och intimitet tillsammans med deras partner. En kvinna i 

studien berättade att tiden för intimitet hade blivit bortprioriterad på grund av fatigue. 

  

I en amerikansk studie från 2013 som inkluderade kvinnor under cytostatikabehandling, 

var det 46 procent av kvinnorna som upplevde fatigue upp till sju dagar efter avslutad 

behandling. Upp till ett år efter avslutad cytostatikabehandling led fortfarande 51 procent 

av fatigue (Wu & Davis, 2013). I en studie av Xia, Tang, Deng, Yang och Wang (2017) 

framkom hos kvinnor ett år efter bröstcancerdiagnos att fatigue var det största hotet för; 

nedsatt fysisk hälsa med 23 procent, nedsatt psykisk hälsa med 18 procent och nedsatt 

emotionellt välmående med 28 procent. Enligt Garabeli Cavalli Kluthcovsky et al. (2011) 

identifierades att 37,6 procent av kvinnorna led av fatigue ett år efter bröstcancerdiagnos. 

Enligt Álvarez-Salvago et al. (2018) led fortfarande 41,2 procent av kvinnorna i studie av 

fatigue fem år efter diagnostiserad bröstcancer och i en annan studie av Crouch och Von 

Ah (2018) rapporterade 34 procent av kvinnorna att de fortfarande led av fatigue cirka fem 

år efter avslutad behandling. I en studie av Schmidt et al. (2012) konstaterades att sex år 

efter avslutad bröstcancerbehandling led fortfarande 39 procent av fatigue. Skillnader av 

fatigues intensitet hos kvinnorna varierade utifrån deras ålder. I tre studier identifierades 

skillnader mellan yngre kvinnor och äldre kvinnors erfarenheter av fatigue. Enligt Garabeli 

Cavalli Kluthcovsky et al. (2011) fanns en ökad risk för fatigue hos yngre kvinnor med 

bröstcancer än hos äldre kvinnor. Studien visade även att kvinnor under 50 år led mer av 

sin fatigue än kvinnor som var över 50 år. Enligt Levkovich et al. (2017) beskrev de yngre 

kvinnorna sin fatigue som mer intensiv under behandling och att intensiteten sedan 

minskade efter avslutad behandling. De yngre kvinnorna beskrev även utmaningar när de 

inte kunde tillgodose sina barns behov. I samma studie beskrev de äldre kvinnorna sin 

fatigue som mer intensiv efter att behandlingarna var avslutade. En 60-årig kvinna 

berättade att hon kände sig emotionellt bättre när behandlingen var avslutad. Däremot 

kände hon sig helt utmattad fysiskt, en känsla av utmattning hon aldrig tidigare upplevt. I 

en studie av Banthia, Malcarner, Ko, Varni och Robins Sadler (2009) analyserades fem 

dimensioner av fatigue vilka var generell fatigue, emotionell fatigue, fysisk fatigue, mental 

fatigue och vigour (energi). De fann ett samband mellan yngre ålder och högre fatigue i 

dimensionerna mental fatigue och emotionell fatigue. En lägre vigour upplevdes även av 

de yngre kvinnorna. De äldre kvinnorna i studien rapporterade lägre mental fatigue och 

emotionell fatigue än de yngre kvinnorna. 
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Sociala relationers betydelse vid fatigue 

 

Enligt Levkovich et al. (2017) framkom det tydligt att familj och vänner var av stor 

betydelse för kvinnorna som led av fatigue. Kvinnorna fick emotionellt och fysiskt stöd av 

sina familjemedlemmar och de flesta uppgav att de fick stöd av sina män som hjälpte till  

när besvären av fatigue var som mest påtagliga. Männen tog hand om barnen, lagade mat 

och hjälpte till att boka tider till hälso- och sjukvården. Kvinnorna i studien beskrev att de 

kom sina män närmre under perioden som de hanterade sin fatigue, både under och efter 

behandling. Även i en studie av Morgan et al. (2014) beskrev kvinnorna sin familj och 

vänner som ett stöd i form av hjälp med matlagning och andra hushållssysslor som de 

själva inte orkade med på grund av sin fatigue. I en studie av Bellin, Oktay, Scarvalone, 

Appling och Helzlsouer (2015) var familjemedlemmarna med i olika familjesessioner som 

handlade om fatigue. Kvinnorna upplevde att det var av stor betydelse att utföra dessa 

sessioner tillsammans med någon från sin familj. En av kvinnorna beskrev att hennes man 

också var påverkad av hennes fatigue och även han behövde stöd och hjälp i detta. Under 

sessionerna fick familjemedlemmarna mer information om fatigue i form av föreläsningar 

och informationsblad och efter en uppföljning två månader senare beskrev en del av 

kvinnorna att deras familj nu var mer förstående till fatigue. I studierna framkom också 

resultat som belyser det motsatta.  

 

I en studie av Levkovich, Cohen, Pollack, Drumea och Fried (2014) framkom det 

svårigheter att ta emot stöd från sina familjemedlemmar. I studien beskrev kvinnorna att de 

ibland blev fråntagna sin självständighet, frihet och privatliv då familj och vänner tog över. 

En av kvinnorna berättade att hennes hus kändes som en tågstation där det var konstant 

med människor för att hjälpa till. Hon hade i själva verket ett stort behov av lugn och ro. 

En annan kvinna berättade att det alltid var någon som sov över hemma hos henne, vilket 

skapade ett oönskat beroende. En annan kvinna behövde och önskade stöd, men visste inte 

hur hon skulle be om hjälp. Hon beskrev att människor i hennes närhet inte visste hur de 

skulle hantera hennes sjukdomssituation. Frågor om hjälp med hushållssysslor var vanliga 

men det hon egentligen önskade var att de skulle fråga mer öppna frågor om hennes 

livssituation (Levkovich et al., 2014). Frustration gentemot sina familjemedlemmar var 

något som framkom i studien av Mackereth et al. (2014). Frustration uppstod eftersom 

deras familjemedlemmar inte kunde se eller förstå hur fatigue påverkade dem. Flera 

kvinnor beskrev att de inte förstod att de fortfarande led av fatigue eftersom 

bröstcancerbehandlingen var avslutad och de ansågs friska. Enligt Oktay et al. (2011) 

önskade kvinnorna få ökad förståelse av sin familj för sin fatigue och försökte förklara och 

relatera sina symtom till behandling och sjukdom. I förhållande till sin familj försökte en 

del kvinnor fortsätta med liknande familjetraditioner som före diagnos. Kvinnorna ville 

spara på sin energi för att kunna ge det mesta till sina barn för att upprätthålla ett så 

normalt liv som möjligt. Andra kvinnor ville skydda sina barn mot de negativa effekterna 

som kom av deras fatigue och höll symtomen för sig själva. En kvinna undanhöll sina 

symtom av fatigue ifrån sina vuxna barn och fortsatte med att hjälpa till att vara barnvakt 

till sina barnbarn trots att hon inte hade tillräckligt med energi för detta. En del av kvinnor 

uttryckte skuld över att inte återfått tidigare funktionsnivå som innan diagnos (Oktay et al., 

2011). En kvinna beskrev under en familjesession tillsammans med sin minderåriga dotter 

om deras kommunikationssvårigheter. Kvinnan hade inte berättat för sin dotter om fatigue 

eftersom hon ville skydda henne. När kvinnan sedan berättade om sin fatigue under 

familjesessionen fick dottern bättre förståelse för biverkan och kunde ge mer stöd (Bellin 

et al., 2015).  
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Enligt Levkovich et al. (2017) fick kvinnor som var med i en religiös grupp stöd av 

församlingens medlemmar i att bemästra sin fatigue. Vännerna i församlingen hjälpte till 

att laga mat och var ett emotionellt stöd för kvinnorna. Även i en studie från 2014 ansåg 

kvinnorna att deras böner hjälpte dem att hantera sin fatigue  

(Morgan et al., 2014). 

 

Fatigue - dess relation till andra symtom samt betydelsen för livskvalitet 

 

Lägre livskvalitet hos kvinnor med fatigue identifierades i tio studier. Även andra 

biverkningar relaterade till fatigue gav lägre livskvalitet. Enligt Schmidt et al. (2012) 

konstaterades att efter flera års överlevnad hos kvinnor med bröstcancer syntes fortfarande 

flera biverkningar som hade ett samband med fatigue, såsom diarré, aptitlöshet, illamående 

och dyspné. I en studie av Garabeli Cavalli Kluthcovsky et al. (2011) konstaterades 

liknande symtom hos kvinnor som led av fatigue relaterat till bröstcancer och även 

symtom som smärta och förstoppning som var starkt korrelerat med fatigue. Dessa symtom 

hade stark inverkan på kvinnornas livskvalitet. I en studie av Álvarez-Salvago et al. (2018) 

jämfördes två grupper av kvinnor som behandlats för bröstcancer där den ena gruppen led 

av fatigue och den andra inte. Kvinnor med fatigue visade även här på högre nivåer av 

symtomen illamående och kräkningar, smärta, sömnbesvär och aptitlöshet än de som inte 

led av fatigue efter bröstcancerbehandling. Biverkningar från behandling som smärta från 

det berörda bröstet, svullnad i den arm som påverkats av operation och nedstämdhet över 

att ha tappat sitt hår var större besvär för de som led av fatigue än för de som inte led av 

fatigue. Kvinnorna som led av fatigue hade också högre smärtintensitet, sorg och agitation.  

De kvinnor som hade mindre besvär av fatigue upplevde fler positiva känslor. Enligt 

Schmidt et al. (2011) konstaterades även där signifikanta samband mellan ökad smärta och 

ihållande fatigue hos kvinnorna i studien, vilket påverkade livskvaliteten negativt. 

  

Kvinnor som genomgått cytostatikabehandling samt led av fatigue och depression 

upplevde en försämrad livskvalitet. Fatigue tillsammans med depression blev en värre 

utmaning för kvinnor som upplevde cytostatikabehandlingen som extra svår och hade en 

rädsla för att cancern skulle komma tillbaka (Levkovich et al., 2014). I en annan studie av 

Tsai et al. (2010) uppgav 11 av 15 deltagare besvärande symtom som illamående och 

kräkningar under cytostatikabehandling, vilket påverkade deras fatigue så den upplevdes 

ännu värre. Xia et al. (2017) beskrev i en amerikansk studie att det största hotet mot 

livskvaliteten hos kvinnor med fatigue var för de som genomgått cytostatikabehandling. 

Här sågs ekonomiska problem som ett hot mot livskvaliteten, då kostnad för behandling 

och oförmåga att arbeta under sjukdomstiden var faktorer som var svåra att göra något åt. I 

två av studierna identifierades ekonomiska problem till följd av fatigue. Enligt Schmidt et 

al. (2012) uppgav 12 procent av kvinnorna som led av fatigue sex år efter sin 

bröstcancerdiagnos att de fortfarande hade ekonomiska problem till följd av biverkan. Ju 

högre besvär av fatigue som kvinnorna hade desto sämre ekonomisk situation. Enligt 

Mackereth et al. (2015) berättade en kvinna om sina kollegors brist på förståelse och 

acceptans för att fatigue fortfarande var ett problem. Eftersom kvinnan inte heller fick 

något stöd från sin arbetsgivare bestämde hon sig för att gå i pension tidigare än planerat, 

vilket påverkade ekonomin negativt. En annan kvinna från samma studie berättade att hon 

var tvungen att börja arbeta deltid för att orka med sitt liv på grund av sin fatigue. 

Kvinnorna i studien menade att eftersom fatigue inte syns var det ingen som förstod vad 

som pågick inuti deras kroppar. Även om de flesta av kvinnorna i den engelska studien 

från 2015 fick en negativ upplevelse när de kom tillbaka till arbetslivets, fanns det en del 

av kvinnorna som fick en positiv upplevelse. Mackereth et al. (2015) beskrev att stöd av  
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kollegorna på arbetsplatsen samt förstående och stöttande chefer var uppskattat hos 

kvinnorna som led av fatigue. En av deltagarna i studien blev erbjuden att träffa en 

terapeut för att få stöd i att återgå till arbetslivet. Mackereth et al. (2015) identifierade 

andra biverkningar relaterade till behandling för bröstcancer som viktuppgång, 

nervsmärtor och värmevallningar som hade negativ inverkan på fatigue. Kvinnorna 

beskrev värmevallningarna som en orsak till störd sömn och en del beskrev att de var ännu 

tröttare på morgonen än när de gick och la sig. Enligt Crouch och Von Ah (2018) och Wu 

och McSweeney (2007) påvisades ett samband mellan sömnsvårigheter och fatigue hos 

kvinnor med bröstcancer efter avslutad behandling. Kvinnorna berättade att deras 

sömnkvalitet var sämre än innan diagnos. I en studie av Banthia et al. (2009) beskrev en 

kvinna sin sömn som avbruten då hon vaknade flera gånger per natt och på morgonen 

kände hon sig inte utvilad. En annan kvinna berättade att hon sov bättre på dagen för hon 

var rädd att inte vakna upp efter en hel natts sömn. Banthia et al. (2009) undersökte även 

fem olika dimensioner av fatigue (generell fatigue, emotionell fatigue, fysisk fatigue, 

mental fatigue och vigour) vilket visade på ett samband med sömnbesvär i de fem 

dimensionerna. Kvinnorna uppgav att ju högre grad av fatigue desto större var 

sömnbesvären. Även depression påvisade en stark korrelation med de fyra dimensionerna 

av fatigue, förutom mental fatigue. Generell fatigue och fysisk fatigue var de som var 

starkast korrelerade med depression. Fortsättningsvis beskriver Banthia et al. (2009) att 

fatigue var vanligare hos kvinnorna som samtidigt led av depression än hos de kvinnor 

som inte led av depression. Enligt Mackereth et al. (2015) identifierades att vissa av 

kvinnorna i studien som led av fatigue hade ett samband mellan nedstämdhet och  

depression. Andra kvinnor rapporterade att de var mer känslosamma och hade närmare till 

tårar. En kvinna beskrev att hon inte klarade av att göra sina barn redo för skolan på 

morgonen eftersom hon kände sig så känslosam. 

 

Strategier för att hantera fatigue 

 

I fem av studierna identifierades kvinnors olika strategier för att hantera sin fatigue. I fyra 

av studierna fann författarna att träning var en användbar strategi (Mackereth et al., 2015; 

Morgan et al., 2014; Tsai et al., 2010; Wu & McSweeney., 2007). I en studie från 2015 

samtalade kvinnorna om livsstilsförändringar som de var tvungna att göra för att kunna 

leva med och för att kunna hantera sin fatigue. En strategi var att försöka distrahera sig 

med något annat. En kvinna berättade om att gå ut på en promenad tillsammans med en 

vän och äta hälsosamt var något som gjorde henne gott (Mackereth et al., 2015). Även 

Morgan et al. (2014) beskrev att träning i form av promenader var en strategi för att 

minska symtomen från fatigue. Fortsättningsvis beskrev Wu och McSweeney (2007) att 

kvinnorna tränade för att bemästra sin fatigue och återfå sin personliga integritet, eftersom 

träning minskade symtomen av fatigue. 

  

Enligt Levkovich et al. (2017) var den vanligaste strategin att omorganisera sitt liv. 

Dagligen gjordes prioriteringar utifrån dagsformen. En kvinna beskrev att under de dagar 

som fatigue påverkade henne som mest, valde hon att vila mer och vänta med att utföra 

aktiviteter till en annan dag när hon mådde bättre. En annan kvinna beskrev att hon 

kämpade mot sin fatigue och fortsatte att arbeta på som innan. Däremot tog allt längre tid 

eftersom hon var tvungen att sätta sig ner och vila med jämna mellanrum. Enligt Tsai et al. 

(2010) anpassade andra kvinnor sitt liv utifrån sin fatigue genom att vila mer, utföra 

mindre hushållsarbete och äta mer färdiglagad mat de dagar när orken inte fanns. De 

försökte även sätta upp små delmål att klara av varje dag i ett försök att få en struktur på 

livet. I en annan studie från 2007 valde kvinnorna också att planera och göra ett schema  
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över sina aktiviteter för att få en struktur i livet. I samma studie gav även en del av 

kvinnorna upp när kroppen sa ifrån för vad de ville utföra. De kände att de inte hade något 

val när tröttheten tog över (Wu & McSweeney, 2007). Även Levkovich et al. (2017) och 

Morgan et al. (2014) konstaterade att en del av kvinnorna inte orkade kämpa mot sin 

fatigue utan såg till att vila mer de dagarna som behövdes.   

 

Upplevelse av brist av stöd från hälso- och sjukvården 

 

I fyra studier identifierades bristen på information från hälso- och sjukvårdspersonal som 

en orsak till ökat lidande hos kvinnorna med fatigue (Levkovich et al., 2017; Mackereth et 

al., 2015; Morgan et al., 2014; Oxlad et al., 2007). Enligt Mackereth et al. (2015) beskrev 

kvinnorna i studien om den brist på kunskap av fatigue som verkade råda hos hälso- och 

sjukvårdspersonalen. En kvinna berättade om sitt besök till läkaren där hon delade med sig 

om sitt lidande av fatigue och fick då rådet att gå hem och vila. En annan deltagare 

berättade om en läkare som gett henne rådet att sätta sig ner och slappna av med ett glas 

vin, vilket hon inte alls upplevde hjälpte henne i sin kamp mot fatigue.  

En bröstsjuksköterska hade gett rådet till en annan kvinna i studien att träna och gå ner i 

vikt för att minska sitt lidande av fatigue, medan en annan kvinna hade fått rådet att inte 

vara så fullt aktiv för snart efter att behandlingen var avslutad. Deltagarna i studien 

beskrev att de inte hade fått någon information om fatigue som biverkan efter 

bröstcancerbehandling från hälso- och sjukvårdspersonalen. Även i studien från Morgan et 

al. (2014) uttryckte kvinnorna att de aldrig hade fått någon information om biverkan 

fatigue från hälso- och sjukvården. Fortsättningsvis beskrev Levkovich et al. (2017) att  

sjukvårdspersonalen hade dålig attityd och gav inget stöd i frågor som rörde kvinnornas 

sexualitet. Oxlad et al. (2007) beskrev att kvinnorna i studien hade önskat mer information 

och en förklaring till besvären av fatigue. De ansåg att hanteringen av fatigue då blivit mer 

hanterbar. En skillnad som identifierades var i studien av Tsai et al. (2010) där kvinnorna 

lyssnade på hälso- och sjukvårdens råd och följde dessa.  

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet besvarade litteraturöversiktens syfte som var att belysa kvinnors erfarenheter av 

att leva med fatigue under och efter bröstcancerbehandling. Huvudfynden som 

identifierades i resultatet var bristen på stöd från hälso- och sjukvården, den fysiska 

träningens betydelse för att hantera fatigue och sociala relationers inverkan på det dagliga 

livet. 

 

Vårt resultat visar att flertalet av kvinnorna i studierna upplevde brist på information och 

stöd från hälso- och sjukvården angående sina besvär av fatigue. Kontakten med hälso- 

och sjukvården identifierades både som otillräcklig och bristfällig. Dåligt bemötande från 

hälso- och sjukvården och bristfällig uppföljning efter behandling av bröstcancer var andra 

problem som identifierades. När kvinnorna sökte information kunde inte hälso- och 

sjukvårdspersonalen svara på deras frågor och bristen på kunskap om fatigue blev tydlig. 

Även kunskap om fatigue relaterat till cytostatikabehandling var bristfällig, vilket var en 

behandlingsform där flertalet kvinnor upplevde besvär av fatigue som extra stor. 

Cytostatikabehandling leder till fatigue både under och efter behandling för bröstcancer 

och biverkan kan även bli bestående (Byar et al., 2006). När fatigue upplevs under 

behandling kan biverkan associeras med bröstcancerdiagnos. För ett flertal kvinnor 

kvarstår fatigue och kan pågå i många år oavsett vilken behandlingsform som utförs.  
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Kvinnorna kan vara oförstående till detta eftersom de ser sig som botade och biverkan kan 

även vara dold bland andra biverkningar (Almås et al., 2011). Kvinnor under och efter 

behandling för bröstcancer med besvär av fatigue bör uppmärksammas av hälso- och 

sjukvården så att de får den vård de behöver. Att inte få den vård som behövs kan orsaka 

ett vårdlidande. Vårdlidande beskrivs enligt omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (1994) 

som ett lidande inte på grund av sjukdom utan på grund av otillräcklig vård. Upplevelsen  

av vårdlidande är en subjektiv känsla att inte bli sedd som människa. Att inte få den vård 

som behövs kan upplevas som en kränkning av ens värdighet. Nonchalans från 

vårdpersonal samt otillräcklig vård kan upplevas som ett straff och ge förnedringskänslor 

(Eriksson, 1994). 

  

Trots att behandlingsförloppet går fort och är en tumultartad tid för kvinnorna bör hälso- 

och sjukvårdspersonal informera om fatigue redan under behandling (Almås et al., 2011). 

Enlig Socialstyrelsen (2014) och ett flertal studier ska en kontaktsjuksköterska eller en 

bröstsjuksköterska vara en länk mellan kvinnan och sjukvården samt fungera som ett stöd 

för kvinnor som diagnostiserats för bröstcancer under och efter behandling (Droog et al., 

2014; Luck et al., 2016). Trots detta förekom inte kontaktsjuksköterska i någon av 

studierna varken som profession eller som stöd för kvinnorna. Bröstsjuksköterska nämndes 

i en studie. 

  

Enligt egen erfarenhet av närstående som diagnostiserats för bröstcancer och drabbats av 

fatigue, bildades ett tomrum när behandlingen var avslutad. Behandlingsperioden för den 

närstående var intensiv med många besök inom sjukvården. När den kontinuerliga  

kontakten med hälso- och sjukvården upphörde förväntades den närstående klara sig själv 

och hade ingen att fråga om sina besvär av fatigue efter avslutad behandling. 

Sjuksköterskor bör uppmuntra till att någon närstående är med under besök på sjukhuset 

och även informera dem om de eventuella biverkningar som kan uppstå efter behandling. I 

detta skede kan fokus vara på de olika stegen i behandlingen samt på själva överlevandet 

så patienten inte är mottaglig för all information som ges. Då kan personen som följer med 

ta in viktig information samt få en ökad förståelse för biverkan fatigue som kan uppstå 

efter behandling. När behandlingen är avslutad och återbesök till sjukvården sker bör 

sjuksköterskan fråga om eventuella symtom av fatigue. Här är det viktigt att 

sjuksköterskan är lyhörd och ställer öppna frågor så att kvinnans livsberättelse får komma 

fram. Det kan behövas råd och stöd om eventuella psykiska och emotionella besvär som 

kvinnan lider av efter bröstcancerdiagnos. Enligt Barnadas et al. (2018) finns tre väsentliga 

mål vid uppföljning av kvinnor som överlevt bröstcancer. Dessa tre mål är tidig diagnos av 

eventuellt recidiv, minimera följder och komplikationer associerade med diagnos och 

behandling samt uppmuntra hälso- och sjukvården till förebyggande åtgärder för att främja 

välmående. På så sätt minskar riskerna för ohälsa och en bättre livskvalitet kan uppnås. 

Kvinnorna får då möjlighet att leva ett så rikt liv som möjligt som inkluderar familj, arbete 

och sociala aktiviteter. 

  

Enligt Katie Erikssons (1994) omvårdnadsteori om lidande berör det hela kvinnans liv. 

Sjukdom, ohälsa samt rädsla för döden kan benämnas som ett livslidande. Att inte veta 

ifall diagnosen bröstcancer kommer tillbaka eller att vara döende utan att veta när livet 

kommer ta slut kan orsaka ett stort lidande för dessa kvinnor. Inte allt för sällan kan 

kvinnor under och efter behandling ge upp hoppet om livet. Sjuksköterskan bör försöka 

eliminera det onödiga lidandet (Eriksson, 1994). Sjuksköterskan bör arbeta med att hjälpa 

kvinnan att återfå sin tro på livet och ge vägledning i att försöka fokusera på det som går  
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att förändra. Sjuksköterskan bör hjälpa kvinnan att se sina möjligheter istället för brister så 

hon kan återfå hopp om livet. Kvinnor med diagnos bröstcancer kan hantera fatigue på 

olika sätt och använda sig av olika metoder för att hantera sitt lidande. Sjuksköterskan bör 

vara behjälplig i att finna individanpassade strategier. De intressen som kan verka 

distraherande och minska besvären av fatigue bör uppmuntras. I litteraturöversiktens 

resultat visade det sig att träning hade en lindrande effekt och distraherade kvinnorna från 

fatigue. Genom att använda sig av träning som strategi för att minska sitt lidande av 

fatigue blev till en ny livsstil för de kvinnor som aldrig hade tränat tidigare. Enligt 

Bernardo et al. (2010) blev besvären av fatigue hos kvinnorna lindrade av fysisk aktivitet i 

form av promenader. Det var även den träningsform som var mest uppskattad och som 

utövades mest. Av egen erfarenhet av närstående med diagnos bröstcancer så är ökad 

fysisk aktivitet en hanteringsmetod som är användbar för att hantera besvären av fatigue. 

Eftersom besvären av fatigue är trötthet och utmattning så kan tron att mer sömn ska kunna 

mildra besvären. För den närstående var i själva verket mer aktivitet som promenader och 

frisk luft något som lindrade besvären. Det är ju sen tidigare känt att fysisk aktivitet leder 

till bättre sömnkvalitet vilket också leder till bättre återhämtning. Sjuksköterskor bör 

uppmärksamma den träningsform som kvinnor föredrar och finner nöje att utföra samt 

stödja denna aktivitetsform för att återfå och bibehålla sin hälsa. Enligt Rundqvist och 

Wengström (2017) är fysisk aktivitet en icke-farmakologisk behandlingsmetod som både 

är säker och genomförbar för kvinnor under och efter behandling för bröstcancer. Därför 

ökar efterfrågan på kunskap inom detta område. Forskningsresultat visar att förutom bättre 

kondition och ökad muskelstyrka, så visar det på positiva effekter av fatigue, livskvalitet, 

självkänsla och ångest (Rundqvist & Wengström, 2017). 

  

Resultatet i den här litteraturöversikten har hälso- och sjukvården beskrivits ur en negativ 

synvinkel och förståelse finns att det för en del kvinnor kan förekomma en positiv bild. En 

positiv bild var något som inte återfanns under arbetet med litteraturöversikten. Enligt 

Droog et al. (2014) var deltagarna i deras studie positiva till hälso- och sjukvården men 

inte kontakten efteråt när behandlingen för bröstcancer var avslutad. Av våra egna 

erfarenheter och inhämtad kunskap under arbetet med litteraturöversikten anser vi att 

sjuksköterskor behöver mer kunskap och utbildning om biverkan fatigue så de kan 

förbereda kvinnorna för vad som kan komma att ske när de är under behandling och när de 

är färdigbehandlade. Idag överlever allt fler kvinnor en bröstcancerdiagnos och prognosen 

för överlevnad tio år efter diagnos är idag 86 procent (Socialstyrelsen, 2017). När allt fler 

kvinnor överlever bröstcancer leder det till att allt fler kvinnor lider av fatigue relaterat till 

bröstcancerbehandling. Vid rutinbesök inom primärvården bör sjuksköterskor fråga 

kvinnor som överlevt bröstcancer om deras eventuella symtom av behandling. För att 

kunna hjälpa dessa kvinnor med deras besvär behövs rutiner för vilka omvårdnadsåtgärder 

som kan vara användbara och mer forskning bör bedrivas inom området fatigue och 

bröstcancer. Relevanta medicinska studier ur patientperspektiv finns men underlaget 

behöver bli större för att belysa detta problem ytterligare. Fler studier med en kvalitativ 

studiedesign är önskvärt för att få en bred bild av kvinnors upplevelser och erfarenheter av 

att leva med och hantera sina besvär av fatigue. Även forskning ur sjuksköterskors 

perspektiv är betydelsefullt för att få en ökad förståelse och för att identifiera 

kunskapsbristen av fatigue relaterat till bröstcancer.  

  

I den här litteraturöversikten identifierades flera studier med familj och vänners betydelse 

av stöd för kvinnorna som lider av fatigue, både under och efter avslutad 

bröstcancerbehandling. Kvinnorna fick både emotionellt och fysiskt stöd av familj och  
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vänner. Det beskrivs hur betydelsefullt det är att familjemedlemmar och vänner hjälper till 

med olika vardagssysslor och tar ett större ansvar om det finns minderåriga barn i familjen. 

Betydelsen av närståendes stöd när en person drabbas av sjukdom var ett förväntat resultat. 

Att drabbas av bröstcancer med fatigue som biverkan är sannolikt påfrestande, både för de 

som drabbas och för närstående. Det är inte bara personen som drabbas av sjukdomen som 

får genomgå en livsomställning utan familj och vänner drabbas också. I en studie av  

Catania, Sammut Scerri och Catania (2019) bekräftas detta där partners till kvinnor som 

drabbats av bröstcancer beskriver sina svårigheter att försöka hantera familjeliv, arbete och 

sin hustrus sjukdom. De oroade sig även för hur barnen påverkades av att deras mamma 

var sjuk. Att partnern till den som är drabbad av bröstcancer får hjälp och stöd i att hantera 

sin sorg och de livsförändringar som kan uppstå till följd av behandling är betydande. Då 

patienten är i fokus under behandlingen kan det vara lätt att partnern glöms bort. Almås et 

al. (2011) beskriver att partnern till en kvinna som är drabbad av bröstcancer kan behöva 

stöd och hjälp av sjuksköterskan för att kunna hantera livsomställningen. 

  

I flera studiers resultat identifierades svårigheter som uppstod inom familjen och 

familjelivet. En del familjemedlemmar hade svårigheter att förstå vad fatigue var och hur 

det kunde orsaka lidande för kvinnan. En del av de närstående hade svårt att kommunicera 

om sjukdomen och acceptera att fatigue var något som fortfarande orsakade lidande, trots 

att bröstcancern var botad. Detta var frustrerande och kvinnorna önskade mer förståelse 

och stöd från familjen när deras fatigue var som värst. Reaktionen från de närstående kan 

bero på brist på information från hälso- och sjukvården hur fatigue påverkar kroppen och 

sinnet. De närstående kan tro att en tumultartad tid av sjukdom är över då kvinnan är 

färdigbehandlad och att allt kommer återgå till det normala. Detta kan eventuellt bidra till 

bristen på förståelse för fatigue och att det orsakar ett lidande. I en studie av Rosdale 

(2009) bekräftas detta där kvinnorna upplevde att det var svårt att prata om sin sjukdom 

med familjemedlemmar, då dessa inte hade genomgått en bröstcancerbehandling och 

därför inte kunde relatera till sjukdomen på samma sätt. De drabbade kvinnorna hade 

speciellt svårt att kommunicera med sina barn, både minderåriga och vuxna, eftersom de  

ville skydda barnen och visa sig starka inför dem. Att inte vilja visa upp sin egen rädsla är 

troligtvis ett naturligt beteende för många i rollen som beskyddande mamma. En skillnad 

från ovanstående studie som identifierades var i en kinesisk studie från 2017 där kvinnor 

inte hade några problem med att berätta om bröstcancerdiagnosen för sina barn. Däremot 

fanns även här kommunikationssvårigheter med barnen. Kvinnorna lät sina barn se hur 

deras fysiska och psykiska tillstånd förändrades under behandlingen utan att berätta något 

av detta för barnen i förväg. Kvinnorna valde att göra så eftersom de inte visste hur de 

skulle samtala om biverkningar som uppstod till följd av behandling (Huang, O´Connor, 

Hu, Gao & Lee, 2017). Enligt Erikssons (1994) teori om sjukdomslidandet kan ett själsligt 

och ett andligt lidande orsakas av skuldkänslor. Kvinnor som vill skydda sina barn från 

sjukdomen kan sannolikt lida av skuldkänslor för att de inte kan vara samma glada och 

starka mamma som innan sjukdomen. Att visa sig svag inför sina barn och att barnen 

märker att något är fel med sin mamma kan orsaka känslor av skam hos kvinnan. Att då 

försöka uppvisa en fasad av att allt är som vanligt kan vara ett försök till hantering av sina 

känslor av skuld och skam. Sjuksköterskor bör få mer utbildning för att kunna hjälpa 

kvinnorna i deras relation till sina barn. Förslagsvis kan sjuksköterskor utveckla metoder 

och finna strategier för hur kvinnorna kan kommunicera med sina barn om 

bröstcancerdiagnos och fatigue. 
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Metoddiskussion 

 

Vald metod var en litteraturöversikt som besvarade det valda syftet. Metoden ansågs 

relevant då en litteraturöversikt enligt Friberg (2014) skapar en god översikt över 

nuvarande kunskapsområde som är omvårdnadsrelaterat samt att erhålla en uppfattning om 

vad som har studerats inom det aktuella området. Nackdelen med en litteraturöversikt kan 

vara bristande kvalitetsbedömningar och att felaktiga slutsatser av resultatet dras (Forsberg 

& Wengström, 2016). Syftet hade kunnat besvaras med enbart en kvalitativ studiedesign,  

både som en litteraturöversikt eller som en intervjustudie, då en kvalitativ studiedesign 

fokuserar på människans subjektiva upplevelse (Forsberg & Wengström, 2016). En 

kvalitativ intervjustudie är mer tidskrävande och eftersom detta var den första 

vetenskapliga studien som utfördes av författarna till litteraturöversikten, upplevdes en 

litteraturöversikt mer relevant och mer hanterbar inom tidsramen för arbetet. Att göra en 

litteraturöversikt har ändå givit ett värdefullt resultat då den inkluderar både kvalitativa 

studier och kvantitativa studier, vilket Forsberg och Wengström (2016) anser är relevant 

för att kunna inkludera olika perspektiv i litteraturöversikten. En av författarna till 

litteraturöversikten har sen tidigare erfarenhet av bröstcancer och fatigue då en närstående 

blivit behandlad för denna diagnos. Förkunskap ansågs som en styrka i arbetet med 

litteraturöversikten. Att en av författarna har personliga erfarenheter och den andra inte, 

kompletterade varandra då båda författarna till litteraturöversikten tillsammans har 

diskuterat varje enskild studie som är inkluderad i resultatet. Det har speglat en samsyn 

genom hela processen av arbetet med litteraturöversikten. 

  

För att effektivisera sökningen och för att få relevanta träffar i utvalda databaser bokades 

ett möte tillsammans med Sophiahemmet Högskolas bibliotekarie. Valet av sökord skedde 

i samråd med bibliotekarien och resulterade i fem sökord. Sökorden kombinerades i olika 

kombinationer som ansågs relevanta utifrån syftet. Både vi och bibliotekarien ansåg att 

dessa sökord var tillräckliga då de resulterade i en rimlig avgränsning och relevanta träffar 

för litteraturöversikten. Valet att använda både fritextsökning och ämnesordsökning 

gjordes för att vidga sökningen i databaserna, vilket enligt Henricsson (2017) ökar 

litteraturöversiktens specificitet. De första sökningar utfördes i PubMed och CINAHL 

vilket resulterade i 32 utvalda studier som lästes i fulltext. För att få en bredare sökning  

och att inte riskera att förbise någon väsentlig studie som kunde besvara syftet utfördes en 

kompletterande sökning med samma sökord i PsycINFO. De studier som ansågs 

intressanta i PsycINFO utifrån titlar var endast dubbletter från de andra databaserna och 

därav exkluderades denna databas från litteraturöversikten. I PubMed och CINAHL 

identifierades även ett flertal dubbletter. Enligt Henricsson (2017) ökar resultatets 

sensitivitet och litteraturöversiktens trovärdighet då dubbletter uppkommer vid olika 

sökordskombinationer. Att söka vetenskapliga studier i flera olika databaser stärker också 

litteraturöversiktens sensitivitet och trovärdighet då en genomgång av studier från flera 

databaser har utförts (Polit & Beck, 2017). En manuell sökning utfördes utifrån utvalda 

studiers referenslistor, eftersom andelen kvalitativa studier var begränsade utifrån vald 

tidsperiod 2009-2019. De kvalitativa studierna ansågs ge tyngd och styrka i 

litteraturöversiktens resultatdel utifrån studiens syfte. Databassökningarna är noggrant 

redovisade (Tabell 1) som underlättar reproducerbarhet av utvalda studier till 

litteraturöversikten vilket Polit och Beck (2017) beskriver ökar trovärdigheten. 

  

Dataanalysen av inkluderade studier inspirerades av en allmän litteraturöversiktsanalys 

enligt Fribergs (2014) metod. Att en av författarna till litteraturöversikten hade 

förförståelse för ämnet under dataanalysen var något som ej ansågs påverka analysarbetet 

då en jämförelse av varje analyserad studie gjordes med den författare som inte hade  
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någon förförståelse. Studiernas likheter och skillnader identifierades i studierna och 

presenterades i resultatet. En induktiv ansats användes i analysarbetet vilket enligt Priebe 

och Landström (2017) kan användas för att identifiera samband, likheter och skillnader i 

det som studeras. Eftersom studierna har analyserats och diskuterats tillsammans var det en 

mindre risk för att studiernas resultat kan ha feltolkats och en mindre risk för att fel 

slutsatser har framkommit i resultatet för litteraturöversikten. Eftersom åtta av utvalda 

studier var kvantitativa tolkades olika mätinstrument. Antalet mätinstrument per studie  

varierade från en till fyra olika enkäter. En enkät som var återkommande i de kvantitativa 

studier var de som mätte kvinnors lidande av fatigue. Andra enkäter som var med var för 

att mäta livskvalitet och olika symtom relaterade till fatigue. Tabellerna var tydligt 

beskrivna i utvalda studier, däremot bör det finnas i åtanke att det kan ha uppstått vissa 

feltolkningar under arbetets gång då författarna till litteraturöversikten inte har en vana i 

tolkning av staplar, diagram och tabeller. För att kontrollera tolkningar av data 

kontrollerades våra egna tolkningar med resultatet som skrevs i studiernas löpande text. 

Därför ansågs inget problem i att dra slutsatser utifrån utvalda kvantitativa studier. 

  

För att kunna säkerställa studiernas kvalitet har en bedömningsmall erhållits från 

Sophiahemmet Högskola modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) och använts i bedömningen av utvalda studier 

(Bilaga A). Andelen studier som klassades med hög kvalitet var sex studier och de som 

klassades med medel kvalitet var tio studier. Båda författarna till litteraturöversikten har 

enskilt kvalitetsgranskat studierna för att sedan tillsammans diskutera studien om en 

meningsskiljaktighet uppstod. Kvaliteten på inkluderade studier kan ha påverkat 

litteraturöversiktens validitet. Om ett högre antal studier klassats med hög kvalitet borde 

litteraturöversikten få en högre validitet. Däremot är ingen av studierna som klassats som 

låg kvalitet med i litteraturöversikten vilket styrker dess validitet. Bedömningsmallen 

ansågs som ett användbart verktyg i kvalitetsgranskningen. Däremot hade en mer tydlig 

beskrivning av de studier som klassificeras med medelkvalitet i bedömningsmallen kunnat 

underlätta bedömningen av inkluderade studier. Även andra studenter, handledare och tre 

utomstående personer med akademisk utbildning har läst och kvalitetsgranskat innehållet i 

litteraturöversikten. Enligt Henricsson (2017) stärks litteraturöversiktens trovärdighet och 

pålitlighet när studierna har granskats enskilt av författarna till examensarbetet samt att  

arbetet också har granskats av andra studenter i samma handledningsgrupp och av 

handledare. Utvalda studiers bortfall av deltagare har diskuterats ett flertal gånger under 

arbetets process. En av studierna som var utmärkande var en kvantitativ studie av Álvares 

et al. (2018) där bortfallet var 54 procent. Studien kvalitetsgranskades ett flertal gånger 

enskilt och eftersom det var en uppföljningsstudie fem år senare ansågs den tillförlitlig 

trots det höga bortfallet samt att det beskrevs tydligt i studien grunden till bortfallet. Även i 

en fall-kontrollstudie av Schmidt et al. (2012) var bortfallet 50 procent. Denna studie 

påbörjades år 2002 och uppföljningen utfördes under år 2009. Även här har 

kvalitetsgranskningen skett noggrant av författarna till litteraturöversikten. Det fanns 

tydligt beskrivet i studien grunden till bortfallet. Detta är något som kan ha påverkat 

litteraturöversiktens reliabilitet. Däremot anses det inte vara av betydelse då flera andra 

studier kunde bekräfta likvärdiga resultat. Endast studier som är peer-review är 

inkluderade i litteraturöversikten vilket enligt Henricsson (2017) stärker inkluderade 

studiers trovärdighet eftersom en vetenskaplig bedömning är utförd. 
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Litteraturöversikten inkluderar 16 vetenskapliga studier som har studerats i nio olika 

länder; Australien, Brasilien, England, Israel, Kina, Spanien, Taiwan, Tyskland och USA. 

Detta visar att litteraturöversikten innehåller en bredd på studier från olika delar av världen 

och att fatigue i samband med en bröstcancerdiagnos är ett globalt problem samt att 

likheter i studier från olika länder har identifierats. Inga studier från Sverige eller Norden 

är inkluderade i litteraturöversiktens resultat. Däremot bekräftas lidandet av fatigue som 

globalt från de inkluderade studierna och inga skillnader har identifierats mellan de olika 

länderna. Därav borde ländernas olika sjukvårdssystem inte ha någon betydelse för 

kvinnornas vårdbehov utifrån sin fatigue. Däremot kan de olika kulturerna i länderna vara 

av betydelse för kvinnornas behov och möjligheter till att söka vård. Litteraturöversikten  

innehåller ett flertal studier från USA där sjukvården inte är subventionerad som den är i 

Sverige. I USA kan ekonomi vara ett hinder för att ha råd att söka vård. I 

litteraturöversikten har endast vetenskapliga studier som är godkända av en etisk kommitté 

inkluderats och där deltagarnas personliga integritet och självbestämmande är bevarat. 

Exempelvis framgår kodnamn för deltagarna i studierna eller så har deltagarna gett sitt  

samtycke till publicering av sina namn i studien. Enligt Helgesson (2015) ökar studiens 

trovärdighet när forskarna bevarar integriteten och självbestämmandet hos deltagarna. 

Utvalda studier är endast skrivna på engelska. Båda författarna till litteraturöversikten 

behärskar det engelska språket, däremot finns vissa begränsningar i form av korrekta 

översättningar från engelska till svenska av vissa ord som framkommit under arbetets 

gång. Därför ansågs det engelska språket som en begränsning i tolkningen av inkluderade 

resultat. Det bör finnas i åtanke hos läsaren. 

 

Slutsats 

 

Denna litteraturöversikt speglar kvinnors erfarenhet att leva med fatigue relaterat till 

bröstcancer. Att drabbas av fatigue under och efter bröstcancerbehandling kan leda till 

försämrad livskvalitet. Kvinnorna i studierna upplevde ett lidande vilket påverkade deras 

vardag och deras sociala relationer negativt. Brist på stöd från hälso- och sjukvården var 

något som upplevdes av kvinnorna i ett flertal studier där bristfällig information och 

avsaknad av strategier för att bli hjälpta med sina besvär var påtaglig. För att hantera sin 

fatigue hade kvinnorna olika strategier för att minska sina besvär. I Sverige är kvinnor som 

är under behandling eller har överlevt bröstcancer en stor grupp i samhället och kan 

påträffas i de flesta områden inom hälso- och sjukvården. I och med förbättrad diagnostik 

och behandling för bröstcancer så överlever allt fler en bröstcancerdiagnos vilket kommer 

att öka antalet patienter som är i behov av stöd och hjälp med sina besvär av fatigue.  

Denna litteraturöversikt är en grund för att erhålla mer kunskap om lidandet som orsakas 

av fatigue under och efter bröstcancerbehandling och är användbar för sjuksköterskor och 

övrig vårdpersonal. 

 

Fortsatta studier 

Vi har en förhoppning om att skapa ett ökat intresse för vidare forskning om fatigue som 

biverkan under och efter bröstcancerbehandling. Även forskning som innefattar 

närståendes perspektiv är av betydelse eftersom bröstcancer inte bara drabbar den som är 

sjuk utan hela familjen och det sociala nätverket personen har omkring sig. Av resultatet 

framkom att fatigue efter bröstcancer med cytostatikabehandling var extra påfrestande för 

kvinnorna. Flera studier i resultatet stödjer detta och därför bör mer forskning bedrivas 

inom området. Mer forskning om fatigue relaterat till de olika behandlingsmetoderna är 

något vi eftersöker för att få mer kunskap till varför kvinnor med bröstcancer upplever 

fatigue. 
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Klinisk tillämpbarhet 

Vår förhoppning är att hälso- och sjukvårdspersonal som tar del av litteraturöversikten får 

större inblick i biverkan fatigue under och efter bröstcancerbehandling och en ökad 

förståelse för kvinnors lidande. Forskning leder till ökad kunskap där hälso- och 

sjukvårdspersonalen kan förbereda kommande patienter med bröstcancer på vilka 

biverkningar de olika behandlingsformerna kan orsaka. Inför kommande behandlingar och 

främst cytostatikabehandling för bröstcancer bör kvinnor tilldelas värdefull information 

om fördelar och nackdelar samt valfrihet till alternativ behandlingsmetod. 
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BILAGA A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET  
I = Hög kvalitet II = 

Med

el 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort 

bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial (CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Deltagargruppen är otillräckligt beskriven. 

Metod/analys otillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 
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Matris över inkluderade artiklar         BILAGA B 

          

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Álvares-Salvago, F., 

Galiano-Castillo, N., 

Arroyo-Morales, M., 

Cruz-Fernández, M., 

Lozano-Lozano, M., & 

Cantarero-Villanueva, 

I.  
2018 
Spanien 
  

Health status 

among long-

term breast 

cancer survivors 

suffering from 

higher levels of 

fatigue: a cross-

sectional study 

Att utvärdera hälsostatus hos 

kvinnor som överlevt 

bröstcancer och lider av fatigue. 

Att lyfta fram deras behov och 

fastställa huvudpunkter för 

interventionsprogram. 

Design: Tvärsnittsstudie 
Urval: Kvinnor över 18 år >5 

år sedan diagnos av 

bröstcancerstadie I-III. 
Datainsamling: 
Fyra frågeformulär. 
Analys: Statistisk analys. 

80 
(69)  

Fem år efter diagnos påverkades 41,5 procent 

av kvinnorna i undersökningsgruppen 

fortfarande av fatigue, med lägre livskvalitet, 

smärta, humörsvängningar, sömnsvårigheter, 

andnöd och ekonomiska problem. Andra 

symtom som kvinnorna besvärades av var 

depression, nedstämdhet och ilska. De som 

led av fatigue uppskattade sin fysiska hälsa 

och kondition som sämre än bröstcancer 

överlevare som inte led av fatigue. 

CCT 
II 

Banthia, R., 

Malcarne, VL.,  

Ko, MC.,  

Varni, JW., &  

Robins Sadler, G. 
2009 
USA 
 

 

  

Fatigued breast 

cancer 

survivors: The 

role of sleep 

quality, 

depressed mood, 

stage and age  

Att studera fem dimensioner 

(generell, emotionell, fysisk, 

mental, vigour) av 

cancerrelaterad fatigue hos 

kvinnor som överlevt 

bröstcancer i relation till cancer 

stadium, ålder, sömn och 

depression. 

Design: Tvärsnittsstudie 
Urval: Kvinnor som hade en 

högre upplevelse av fatigue än 

normalt (över fem poäng på en 

fatigue skala). Avslutad 

cancerbehandling för en månad 

sedan och inte längre än tre år 

sedan. Tala flytande engelska 

och bosatta i San Diego. 
Datainsamling:  
Tre frågeformulär. 
Analys:  

Deskriptiv statistisk analys. 

94 
(24) 

Genomsnittet visade att kvinnorna upplevde 

höga värden av fatigue på alla fem 

dimensioner. Många besvärades också av 

sömnproblem som var kopplade till alla fem 

dimensioner. Desto högre grad av 

sömnproblem desto högre grad av fatigue i de 

fem dimensionerna. Depression kunde 

kopplas till fyra dimensioner (ej mental 

fatigue). Samma här var graden av fatigue 

högre i de fyra dimensionerna. De kvinnor 

som hade ett lägre stadium av bröstcancer 

uppgav högre fatigue i dimensionerna mental 

fatigue och lägre energi. Mental fatigue och 

emotionell fatigue varierade mellan åldrarna 

av kvinnorna. De yngre kvinnorna uppgav 

högre fatigue i de båda dimensionerna samt 

mindre energi. 

 P 
I  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Bellin, MH., 

Oktay, J., 

Scarvalone, S., 

Appling, S., & 

Helzlsouer, K. 
2015 
USA 
 

  

A Qualitative 

Description of a 

Family 

Intervention for 

Breast Cancer 

Survivors 

Experiencing 

Fatigue 

Att utforska erfarenheter 

hos bröstcancer överlevare 

med fatigue och deras 

närstående i en 

familjeintervention. 

Design: Kvalitativ studie 
Urval: Kvinnor som 

diagnostiserats med 

bröstcancer stadie I-III. Inte 

fått behandling de senaste tre 

månaderna. Medel till svår 

fatigue och som hade en 

familjemedlem som ville 

medverka. 
Datainsamling: Observationer 

från grupp interventioner, 

semi-strukturerade intervjuer 

och noteringar från eftersamtal 

(debriefing). 
Analys: Grounded theory. 

40 
(8) 

Tre huvudteman identifierades utifrån vad kvinnorna 

ansågs vara problematiskt relaterade till deras 

fatigue och familj. Betydelse av familjeintegration, 

brist på kunskap om fatigue och kommunikation. Ett 

flertal av kvinnorna berättade att deras 

familjemedlemmar blev negativt påverkade av deras 

fatigue samt att okunskapen om fatigue bidrog till 

oförstående och brist på empati. En del av kvinnorna 

hade inte berättat om bröstcancern och deras lidande 

av fatigue för sina familjemedlemmar. 

Kommunikationssvårigheter var en bidragande 

faktor. 

K 
I 

Crouch, A., & 

Von Ah, D. 
2018 
USA 

Incidence and 

Factors Associated 

With Attentional 

Fatigue in Working 

Long-term Breast 

Cancer Survivors 

Att studera förekomsten av 

fatigue och sambandet 

mellan sömnsvårigheter 

och fatigue hos överlevare 

av bröstcancer som 

arbetade. 

Design: Tvärsnittsstudie 
Urval: Kvinnor i som överlevt 

bröstcancer. Behandling >1 år 

sedan (hormonbehandling ej 

inkluderat), ingen diagnos av 

kognitiv påverkan. 
Datainsamling: Två 

frågeformulär. 
Analys: Deskriptiv statistik 

analys. 

68 
(-) 

Fatigue var ett signifikant problem hos kvinnorna 

där 34 procent rapporterade detta. Sömnproblem 

visades även ha ett samband med högre grad av 

fatigue. 

    P 
    II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys)  

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Garabeli Cavalli 

Kluthovsky, AC., 

Urbanetz, AA., 

Siqueira da Carvalho, 

D., Cesario Pereira 

Maluf, EM., 

Schlickmann Sylvestre, 

GC., & Bonatto 

Hatschbach, SB. 

2011 
Brasilien 

Fatigue after 

treatment in breast 

cancer survivors: 

Prevalence, 

determinants and 

impact on health-

related quality of life 

Undersökning av förekomst 

av fatigue hos överlevare 

efter behandling, identifiera 

variabler som är associerade 

med fatigue och bedöma 

effekterna av fatigue på 

livskvalitet. 

Design: Tvärsnittsstudie 
Urval: Patienter med 

bröstcancer i stadie III,  
< 1 år efter diagnos. 
Datainsamling:  
Två frågeformulär. 
Analys:  

Deskriptiv statistisk analys.  

202 
 (15) 

Kvinnor <50 år led mer av sin fatigue än äldre 

kvinnor. Kvinnor som genomgått 

cytostatikabehandling hade högre fatigue än de 

som genomgått strålbehandling.  
Hos de som hade en depressionsdiagnos var 

fatigue mer vanligt. Kvinnor med fatigue 

upplevde en lägre livskvalitet än kvinnor utan 

fatigue, lägst poäng fick den känslomässiga 

funktionen. Ökad risk för fatigue var yngre 

ålder, smärta, dyspne, sömnsvårigheter samt 

illamående och kräkningar. 

CCT 
II 

Levkovich, I., Cohen, 

M., & Karkabi, K. 
2017 
Israel 

The Experience of 

Fatigue in Breast 

Cancer Patients 1–12 

Month Post-

Chemotherapy: A 

Qualitative Study 

Påverkan av fatigue under 

och efter behandling av 

bröstcancer och dess inverkan 

på familjeförhållanden och 

livskvalitet hos yngre och 

äldre patienter. 

Design: Kvalitativ studie 
Urval: Kvinnor 

diagnostiserade med 

bröstcancer stadie I-III och 

1-12 månader efter 

cytostatikabehandling. 
Datainsamling:  

Semi-strukturerade 

intervjuer. 
Analys: Konventionell 

innehållsanalys. 

13 
(-) 
  

Kvinnorna berättade hur fatigue påverkade allt 

i vardagen, hur den tog över deras kroppar och 

begränsade deras liv. Alla kvinnor beskrev en 

hjälplöshet och en oförmåga att hantera 

symtomet. Skillnader i fatigue identifierades 

där vissa kvinnor upplevde fatigue som mer 

besvärlig under behandling och andra beskrev 

att fatigue var som värst på kvällarna. För 

andra kom fatigue i vågor, en storm som 

varade under en viss tid och sedan försvann. 

Skillnader fanns mellan yngre och äldre där de 

yngre kvinnorna upplevde högre fatigue under 

pågående behandling och de äldre upplevde 

högre fatigue efter avslutad behandling. 

K 
I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

 I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar         BILAGA B 

 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys)  

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Levkovich, I., 

Cohen, M., 

Pollack, S., 

Drumea, K., & 

Fried, G. 

2014 
Israel 
 

  

Cancer-related fatigue 

and depression in breast 

cancer patients 

postchemotherapy: 

Different associations 

with optimism and stress 

appraisals 

Att bedöma relationen mellan 

depression och cancerrelaterad 

fatigue hos kvinnor som 

överlevt bröstcancer och att 

utforska deras relation till 

optimism och bedömningar av 

hot och utmaningar. 

Design: Tvärsnittsstudie 
Urval: Kvinnor som 

diagnostiserats med 

bröstcancerstadie I-III och 

avslutat cytostatikabehandling 

eller kirurgisk behandling 

sedan en till sex månader. Helt 

cancerfria samt inte har något 

kognitiv diagnos. 
Datainsamling:  

Fyra frågeformulär. 
Analys: Regressionsanalys.  

95 
(-) 

Depression och fatigue uppmärksammades 

hos bröstcancerpatienter efter en 

cytostatikabehandling vilket försämrade 

livskvaliteten. Sambandet mellan 

depression och fatigue förstärktes för 

individer som såg cytostatikabehandlingen 

som en utmaning och cancern som ett hot 

mot överlevnad. 

P 
II 

Mackereth, P., 

Bardy, J., 

Finnegan-John, J., 

Farrell, C., & 

Molassiotis, A. 
2015 

England 

Legitimising fatigue after 

breast-cancer treatment 
Att utforska kvinnors 

erfarenheter av att leva med 

fatigue efter 

cytostatikabehandling för 

bröstcancer.  

Design: Kvalitativ studie 
Urval: Kvinnor med 

färdigbehandlad bröstcancer 

från en randomiserad 

kontrollerad studie som 

undersökte fatigue och 

akupunktur.  
Datainsamling: Interaktiv 

dialog mellan deltagarna och 

enskilda intervjuer. 
Analys: Tematisk analys.  

40 
(-)  

Patienter i studien talade om deras sorg att 

inte kunna återgå till det normala i 

relationer, familjen, arbetet och det sociala 

livet. En stor angelägenhet var effekten av 

fatigue och dess påverkan på kroppsbild, 

fertilitet, sexualitet och intimitet med deras 

partner. För många kvinnor förvärrades 

fatigue av biverkningar från 

cancerbehandling relaterade till sömnlöshet, 

minnessvårigheter och vallningar.  

 K 
II  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Morgan, DP., 
Tyler, I., Fogel, J., 

& Barnett, K. 
2014 
USA 
 

  

African 

American 

Women Share 

´Real Talk´ 

Stories about 

Fatigue 

Related to 

Breast Cancer 

Treatment 

Afroamerikanska 

kvinnor delar med sig 

av sina erfarenheter av 

fatigue under 

behandling av 

bröstcancer.  
 

  

Design: Kvalitativ studie 
Urval: Afroamerikanska kvinnor 

med diagnos bröstcancer > 6 veckor 

efter diagnos, under 

cytostatikabehandling och/eller 

strålbehandling, engelsktalande. 
Datainsamling: Semi-strukturerade 

intervjuer. 
Analys: Deskriptiv analys.  

10 
(-) 

Kvinnor beskrev att deras fatigue påverkade dem 

fysiskt, emotionellt, andligt och fysiologiskt. 
Kvinnorna beskrev utmaningar vid hantering av 

fatigue och hur de hanterade detta, relaterat till sin 

bröstcancerbehandling. De använde sig av olika 

strategier för att hantera fatigue. En del kvinnor 

upplevde att ökad fysisk aktivitet gav mindre 

besvär av fatigue. En del kvinnor upplevde att 

deras kroppar var för trötta för att vila, medan 

andra beskrev att en stunds vila under dagen hjälpte 

dem att klara av dagens aktiviteter. Att ta stöd av 

familj och vänner hjälpte dessa kvinnor under de 

mest extrema perioder av fatigue. 

K 
I 

Oktay, JS., Bellin, 

MH., Scarvalone, 

S., Appling, S., & 

Helzlsouer, KJ. 
2011 
USA 

Managing the 

Impact of 

Posttreatment 

Fatigue on 

Family: Breast 

Cancer 

Survivors 

Share Their 

Experiences 

Att beskriva hur 

överlevare av 

bröstcancer upplever 

fatigue efter avslutad 

behandling och hur de 

hanterar  
familjeproblem.  

Design: Kvalitativ studie 
Urval: Kvinnor utvalda från en 

RCT-studie utformad för att minska 

fatigue hos överlevare av 

bröstcancer 
Datainsamling: In-depth intervjuer, 

noteringar från gruppssioner och 

noteringar från familjesessioner. 
Analys: Grounded theory. 

35 
(-)  

Det var svårt för kvinnorna som överlevt 

bröstcancer att finna mening i sin fatigue. De 

försökte normalisera sina besvär eller dölja 

symtomen så mycket de kunde för övriga i 

familjen. Familjemedlemmar förknippade fatigue 

med tidigare erfarenheter av sjukdomen och en oro 

att sjukdomen kommit tillbaka, vilket blev en 

stressor för kvinnorna. Fatigue hindrade kvinnor 

som överlevt bröstcancer från att snabbt återvända 

till sin tidigare prestation innan diagnos och denna 

kroniska sjukdom leder till förändrade roller inom 

familjen. 

     K 
     II  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  
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Oxlad, M.,  
Wade, T.D., 

Hallsworth, L., & 

Koczwara, B. 
2007 
Australien 

´I´m living with a 

chronic illness, 

not...dying with cancer´: 

a qualitative study of 

Australian women's self-

identified concerns and 

needs following primary 

treatment for breast 

cancer 

Att identifiera nuvarande 

bekymmer och behov hos 

australiensiska kvinnor som 

nyligen avslutat 

primärbehandling för 

bröstcancer. 

Design: 

Kvalitativ studie 
Urval: Kvinnor > 18 

år, primär 

behandlade för 

bröstcancer, talade 

flytande engelska. 
Datainsamling:  

In-depth intervju. 
Analys:  

Tematisk analys. 

10 
(-)  

Deltagarna indikerade att deras fatigue hindrade dem 

i deras dagliga liv och att de hade en önskan att 

komma tillbaka till sina tidigare energinivåer. De 

indikerade också att det skulle vara fördelaktigt att få 

detta tillstånd normaliserat.  

K 
II  

Schmidt, ME., 

Chang-Clude, J., 

Vrieling, A., Heinz, 

J., Flesch-Janys, D., 

& Steindorf, K. 
2011 
Tyskland 

Fatigue and quality of 

life in breast cancer 

survivors: temporal 

course and long-term 

pattern 

Att undersöka olika nivåer av 

fatigue före diagnos, under 

behandling och tiden efter 

avslutad behandling samt 

utvärdera potentiella 

konsekvenser för högre 

livskvalitet. 

Design:  

Fall-kontroll studie 
Urval: Kvinnor med 

bröstcancer 

diagnostiserade 

mellan åren  

2001-2005, utvalda 

från en tidigare 

studie. 
Datainsamling:  

Tre frågeformulär. 
Analys: 

 Deskriptiv analys. 

1928 
(1885) 

  

Deltagarna rapporterade något högre nivåer av fatigue 

redan efter operation, högst under 

cytostatikabehandling, och något lägre under 

strålbehandling, vilket sjönk ytterligare efter avslutad 

behandling och landade på nivåer innan behandling 

omkring sex år efter diagnos. Typiska biverkningar 

under cancerbehandling, som diarré, aptitlöshet, 

illamående och dyspné var fortfarande frekventa hos 

deltagarna med ihärdig fatigue. 

    CCT 
      II  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Tsai, S-L.,  

Lin, H-R.,  

Chao, T-Y., & 

Lin, P-F. 
2010 
Taiwan 

The fatigue 

experiences of older 

Taiwanese women 

with breast cancer 

Att utforska 

erfarenheter av 

fatigue hos äldre 

taiwanesiska kvinnor 

med bröstcancer. 

Design: Kvalitativ studie 
Urval: Kvinnor > 65 år under 

behandling för bröstcancer eller 

efter avslutad behandling. 

Självrapporterat upplevd fatigue. 

Ingen kognitiv svikt. Talade 

mandarin eller taiwanesiska. 
Datainsamling: In-depth intervjuer. 
Analys: Innehållsanalys. 

15 
(-) 

Studien visade att erfarenheten av fatigue hos 

kvinnorna inkluderade tre teman; faktorer relaterade 

till fatigue, tolkningar av fatigue och olika sätt att 

hantera fatigue. Faktorer relaterade till fatigue var 

symtom efter strålbehandling och 

cytostatikabehandling som illamående och aptitlöshet. 

Tolkningar av fatigue var ofta negativa och gjorde att 

kvinnorna skämdes för att berätta för andra. Hantering 

av fatigue innebar förändrade rutiner med ökad vila 

och mindre tid för arbete. 

K 
I 

Wu, H-S., & 

Davis, JE. 
2012 
USA 

Definition, 

prevalence and 

characteristics of 

sudden exhaustion: 

possible syndrome of 

fatigue in cancer? 

Att undersöka 

förekomsten och 

egenskaperna hos 

plötslig fatigue hos 

patienter som 

behandlades för 

bröstcancer.  

Design: Tvärsnittsstudie 
Urval: Kvinnor >18 år med diagnos 

bröstcancer. Under 

cytostatikabehandling. Talar och 

läser engelska. 
Datainsamling: Frågeformulär. 
Analys: Deskriptiv statistisk analys.  

114 
(-) 
  

Deltagarna beskrev känslan av plötslig fatigue med 

ökad påfrestning och utmattning. Dessa plötsliga 

episoder varade i olika omfattningar, och även längd 

på återhämtning varierade mellan deltagarna. 

Episoderna uppkom vanligtvis efter aktiviteter, 

exempelvis efter hushållsarbete. Det beskrevs som en 

plötslig trötthet och utmattning som gjorde att de 

behövde stanna av all aktivitet och rörelse. Andra 

symtom som uppenbarade sig under dessa episoder var 

svaghet, yrsel och svimningskänsla. 

 P 
II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Wu, H-S., & 

McSweeney, M. 
2007 
USA 

Cancer-related 

fatigue: “It's so 

much more 

than just being 

tired” 

Att utforska betydelsen av 

cancerrelaterad fatigue 

utifrån ett patientperspektiv i 

USA. 

Design: Kvalitativ studie 
Urval: Kvinnor >18 år med 

bröstcancer under pågående 

cytostatikabehandling som har 

fatigue, inga kognitiva problem, 

behärskar engelska språket i skrift 

och tal. 
Datainsamling: Semi-strukturerade 

intervjuer. Självskriven dagbok 

under 2 veckor. 
Analys: Innehållsanalys.  

10 
(-)  

Kvinnorna beskrev fatigue som något de aldrig 

tidigare upplevt. En trötthet som inte går att vila bort. 

En trötthet som tar över hela livet och påverkade 

relationer till familj och vänner. Sömnsvårigheter, 

inte orka borsta tänderna under tre minuter och inte 

orka gå till toaletten var en del av det som kvinnorna 

beskrev. En överväldigande känsla som kunde 

komma i vågor och även stanna konstant. Detta 

skapade känslor som frustration och ilska.  

K 
I 

Xia, J., Tang, Z., 

Deng, Q., Yang, 

R., & Wang, J.  
2017 
Kina 

Predictors of 

the quality of 

life in Chinese 

Breast cancer 

survivors 

Att utvärdera faktorer som 

bidrar till försämrad 

livskvaliten hos överlevare 

av bröstcancer, 1 år efter 

diagnos och efter 1 år som 

överlevare. 

Design: Tvärsnittsstudie 
Urval: Kvinnor med en 

bröstcancerdiagnos och var 

färdigbehandlade. Inga fysiska 

eller psykiska hinder. Läskunniga. 
Datainsamling: Från 34 städer i 

Kina samlades data in via ”Cancer 

Recovery Clubs”. Två olika 

frågeformulär besvarades av 

deltagarna. 
Analys: Statistisk analys.  

10,794 
 (-)  

Studien visade att cancerrelaterad fatigue leder till 

sämre livskvalitet i högre grad än vad smärta gör. 

Smärta är ofta i sin tur en grund för att utveckla 

fatigue och kan i sin tur leda till fatiguerelaterade 

effekter på humör, aktivitetsnivå och sömn. 
  

    P 
    II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 


