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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund Den vanligaste formen av cancer hos kvinnor både i Sverige och i övriga världen 

är bröstcancer. Riskfaktorerna kan vara hormonella, ärftliga eller livsstilsrelaterade. 

Prognosen för tillfrisknande är idag god (femårsöverlevnaden är 87 procent), vilket påverkas 

av tidig upptäckt genom mammografiscreening. De behandlingar som finns i dagsläget är 

cytostatikabehandling, kirurgi, strålning samt endokrin (hormonell) behandling. Vanligast är 

kombinationen av de olika behandlingarna. Cytostatikabehandlingarna har många 

biverkningar, varav fatigue (en känsla av utmattning och orkeslöshet) samt sömnsvårigheter är 

vanliga. Dessa biverkningar påverkar kvinnorna i deras liv, både psykiskt, fysiskt och socialt. 

Syfte Syftet var att beskriva hur kvinnor med bröstcancer upplever fatigue och 

sömnsvårigheter vid cytostatikabehandling. 

Metod Systematisk litteraturstudie (forskningsöversikt) var metoden som valdes för att kunna 

besvara syftet. Slutligen inkluderades 16 artiklar, som hittades genom sökningar i databaserna 

Cinahl och PubMed, samt genom manuella sökningar. 

Resultat Resultatet presenteras utifrån tre områden: förändringar, intensitet samt olika 

mönster av fatigue, sömnförändringar, och upplevelsen av sömnsvårigheter och fatigue – 

påverkan på livskvalitet. Forskningen påvisar att kvinnornas upplevelser av fatigue och 

sömnsvårigheter är större än hos allmänheten. Upplevelsen av dessa två biverkningar har en 

stor påverkan på kvinnornas allmäntillstånd, och kan göra att patienten får märkbara besvär på 

fysiska, psykiska och sociala plan.  

Slutsats Sammanfattningsvis konstaterar författarna av föreliggande studie att kvinnor med 

bröstcancer oftast drabbas av svår fatigue och sömnproblem, vilket påverkar deras livskvalitet 

och vardag på ett negativt sätt.  

Nyckelord Bröstcancer, fatigue, sömnsvårigheter, cytostatikabehandling 
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BAKGRUND 

 

Inom slutenvården behandlas cirka 8000 personer för elakartad bröstcancer varje år. 

Överlevnaden cirka tio år efter diagnostiseringen har ökat markant jämfört med för fyrtio år 

sedan. Idag är femårsöverlevnaden ungefär 87 procent jämfört med 1960-talet då 

femårsöverlevnaden var 65 procent. Sjukdomen är vanlig i Sverige, och var tionde kvinna 

kommer att insjukna i bröstcancer innan hon fyller 75 år. Åldern då flest kvinnor får 

bröstcancer är runt 60 år. Det finns även fall av bröstcancer hos den yngre populationen, men 

under 40 år är det endast fem procent som insjuknar. Riskfaktorerna för bröstcancer är bland 

annat stigande ålder, tidig ålder vid mensdebut, sent klimakterium, heriditet, övervikt och sen 

första graviditet (Socialstyrelsen, 2007).  

 

Bröstcancer  
Bröstcancerns utbredning delas in i fyra stadier. I stadie ett och två är tumören operabel, 

misstanke om fjärrmetastaser saknas, och sjukdomen finns endast i de närliggande 

lymfkörtlarna och bröstet. I stadie tre och fyra föreligger risk för eller redan konstaterad 

fjärrspridning. Dessa faktorer är avgörande för vilken behandlingsmetod som kommer att ges 

(Reitan & Schölberg, 2003).  

 

Bröstcancerbehandling fodrar gemensamma insatser från multidisciplinära team för att 

kombinera cytostatikabehandling, hormonbehandling, operation och strålning. Många 

patienter med nyupptäckt bröstcancer lider av fatigue, illamående, kräkningar, nedsatt 

sexualitet, svettningar eller neuropatiska syndrom tack vare de komplexa terapierna de 

behandlas med. Dessa biverkningar har stor påverkan på dessa kvinnors livskvalitet (García-

Estévez, et al., 2010). Cytostatikabehandling är också associerat med långtidseffekter på 

kognitiva funktioner, fatigue och induktionen av menopause (Moore, 2007). Eftersom det i 

dagsläget finns effektiva antiemetikaregimer, är inte längre illamåendet och kräkningarna det 

dominerande akuta problemet under cytostatikabehandling (Ringborg, Dalianis & Henriksson, 

2008). Fatigue och sömnsvårigheter är något som finns hos de allra flesta 

cytostatikabehandlade patienter (Reitan & Schölberg, 2003). Fatigue är en biverkning som 

kan ses ur flera olika perspektiv- allmän fatigue, nedsatt aktivitet, fysisk fatigue, nedsatt 

motivation och psykisk fatigue, och är därför viktig att undersöka, då den påverkar patienten 

på flera plan (Munch et al. 2006). 

 

Diagnostisering 

Det är av stor vikt att bröstcancer upptäcks tidigt eftersom tidig behandling kan leda till högre 

överlevnad. Vid sen upptäckt är större tumörer och inblandning av lymfkörtlar och metastaser 

till andra organ vanligare. Några anledningar till sen upptäckt är lindrigare symtom, hög ålder, 

negativ attityd till hälso-och sjukvården eller rädsla för behandling (Norsa'adah, Rampal, 

Rahmah, Naing & Biswal, 2011). 

 

Diagnostiseringen sker genom att man utför trippeldiagnostik (klinisk undersökning, 

mammografi eller ultraljud och vävnadsprov) till kvinnor som har både bröstsymtom och 

radiologiska eller fysikaliska fynd. Vid misstanke om cancer eller då hereditet finns utförs 

även onkogenetisk utredning samt screening för mutationer, bröstradiologi eller MRT 

(Socialstyrelsen, 2007). 

 

Behandlingar 

Cancerbehandling kan ha olika syften. När behandlingen ämnar bota patienten talas det om 

kurativt syftande behandling. Behandlingen kan även ges när bot är omöjligt att uppnå och 
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lindring av smärta önskas, och benämns då som palliativ. Syftet med denna behandling är att 

öka livskvalitén hos patienten (Socialstyrelsen, 2007).  

 

Vid bröstcancer är möjligheterna till en effektiv behandling beroende av vid vilken tidpunkt 

sjukdomen diagnostiseras. Detta är även beroende av att de befintliga behandlingarna 

(hormonbehandling, strålbehandling och cytostatikabehandling) vid fjärrmetastasering, 

generellt sett är de mindre effektiva, än om det är en lokaliserad sjukdom som ska behandlas. 

Vid begränsade sjukdomstillstånd är avlägsnande kirurgi effektivt, men hjälper oftast inte om 

cancern utbrett sig i de partier som ligger i anslutning till operationsområdet. Vid misstanke 

om spridning, ska medicinsk kompletterande behandling, såsom cytostatika eller hormoner, 

betänkas. I de fall då det finns farhågor att kirurgin inte är tillfredställande, måste 

strålningsbehandling tas under övervägande. Det är därför betydelsefullt att ha verkningsfulla 

prognostiska fjärrspridningsmarkörer. Det finns exempelvis mått på hur stora tumörerna är 

(T-kategori), gradering av tumörvävnadens utseende i mikroskop, och huruvida sjukdomen är 

frånvarande eller närvarande i armhålans dränerande lymfkörtlar (N-kategori) (Hortobagyi, 

1998). 

 

Kirurgisk behandling - mastektomi 

Kirurgisk behandling är det vanligaste behandlingsalternativet vid bröstcancer. Det används 

som förstahandsbehandling i tidigt skede eller då avsaknad av spridning finns (Sandelin, 

2005). Ju tidigare patienten diagnostiseras desto viktigare är kirurgin, då risk för spridning 

ännu inte är stor. Kirurgisk behandling har två syften, det primära syftet är att avlägsna 

cancern från bröstet och den eventuella spridningen till lymfkörtlarna. Om cancern är 

begränsad till den avlägsnade vävnaden, är den sjuke tillfälligt botad. Risken för recidiv finns 

dock alltid. 

 

Det andra behandlingssyftet är att erhålla en så trovärdig bedömning av stadiet som bara går, 

vilket är avgörande för framtida behandling. Det finns två olika sätt på vilka kirurgiska 

ingrepp sker. Antingen avlägsnas enbart tumören och närliggande vävnad följt av 

lymfkörteluttömning i armhålan (partiell mastektomi), eller så tas hela bröstet och en del av 

lymfkörtlarna bort (total mastektomi) (Takada & Toi, 2011). Sentinel node (portvaktskörteln) 

är den lymfkörtel som tumören i första hand sprider sig till (Sandelin, 2005).  

 

Kirurgisk behandling vid bröstcancer påverkar inte funktionstillståndet nämnvärt. Däremot 

när armhålans lymfkörtlar tas bort finns risk att axelns mobilitet påverkas negativt 

(Socialstyrelsen, 2010). Vid lymfkörtelutrymning är den vanligaste biverkningen lymfödem, 

vilket kan vara mycket smärtsamt och obehagligt för patienten. Patienten kan då få effektiv 

smärtlindrande behandling på de flesta svenska sjukhusen. Det finns även risk för nervskador 

på de nerver som går från överarmens insida till bröstkorgsväggen. Detta leder till 

känselbortfall samt eventuell motorisk funktionsnedsättning (Sandelin, 2005). För att undvika 

skador och permanent funktionsnedsättning är det av största vikt att träna armen (Schmitz et 

al., 2009). Alla kvinnor som genomgått en mastektomi blir erbjudna en bröstrekonstruktion 

(Sandelin, 2005). Fernández- Delgado et al. (2008) visar i sin studie att de kvinnor som avstår 

från bröstrekonstruktion i större grad drabbas av emotionella och psykiska problem än de 

kvinnor som genomför rekonstruktion. 

 

Strålbehandling 

Strålbehandling anses lämplig då det finns risk för kvarliggande tumörvävnad i bröstet, eller 

om marginalerna i bröstväggen inte är fria efter att bröstkirurgin genomförts. Om 

bröstbevarande behandling valts, är det vanligt att endast själva bröstet bestrålas. Den 
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sammanlagda dosen delas upp i cirka 25 doser, utspritt på fem till sex veckor, och 

kompletteras ibland med en tilläggsbehandling på fem tillfällen mot det opererade området. 

Om tumören är spridd till lymfkörtlarna behandlas även detta område. Trots att partiell 

mastektomi är ett mycket mindre ingrepp, har det påvisats att många patienter föredrar en 

total mastektomi framför strålning, då detta tar tid från familjen och arbetet (Dooley et al., 

2011).  

 

Biverkningarna är generellt sett lindriga. Vanligast är att patienten får strålreaktioner i huden 

som kan yttra sig som en lätt rodnad eller vätskande hud, samt lymfödem. Dessa biverkningar 

är oftast övergående efter avslutad behandling. Sjukgymnastik och information kan hjälpa 

patienterna med svullnaden (Reitan & Schölberg, 2003). Fatigue drabbar nästan alla som 

genomgått strålning, och upplevelsen av det är värst vanligtvis i slutet av eller efter avslutad 

behandling (Hickok et al., 2005). Risken för komplikation i lungor och hjärta ökar när 

patienten strålas mot bröstkorgen (Utehina et al., 2009). Hjärtinfarkt och pneumoni är vanligt 

förekommande i dessa fall (Degerfält, Moegelin & Sharp, 2008). 

 

Hormonbehandling 

Hormonbehandling är lämpligt då hormonreceptorer finns i tumören. All endokrin bröstcancer 

behandling verkar på det sättet att den motverkar östrogenets effekter (Hassan & Ljungman, 

2003). Enligt Boehm et al. (2009) behandlas cirka två tredjedelar av alla patienter med 

bröstcancer med adjuvant hormonbehandling (endokrinbehandling). Enligt Svenska 

Bröstcancergruppens (2008) riktlinjer för bröstcancerbehandling, är Tamoxifen®  

en av de vanligaste för kvinnor i alla åldrar, men kvinnor efter klimakteriet kan behöva 

tilläggsbehandling i form av aromatashämmare. Tamoxifenbehandling sker per oralt, 

dagligen, i fem års tid, postoperativt (Ringborg, Dalianis & Henriksson, 2008). De 

biverkningar som starkast förknippas med endokrin behandling är menopausala biverkningar, 

vilket beror på de reducerade östrogenhalterna. Det har föreslagits att hormonbehandling ger 

minimala menopausala effekter och mindre fatigue, till skillnad från cytostatikabehandling 

som leder till mer fatigue och menopausala symtom (Huang, Zhang, Kang, Song & Zhao, 

2010).  

 

Cytostatikabehandling  

Cytostatika är den grupp läkemedel som har som uppgift att döda cancerceller alternativt 

hämma cancercellernas tillväxt. Cytostatikabehandling kan leda till både bot och 

symtomlindring. Inom cytostatikabehandling används begrepp som adjuvant, neoadjuvant, 

preoperativ och palliativ behandling, dessa behandlingar har olika syfte. Adjuvant behandling 

syftar till att minska återfallsrisken, och verkar genom att döda de eventuellt kvarvarande 

tumörcellerna efter en troligtvis framgångsrik kirurgisk behandling av den huvudsakliga 

tumören samt de eventuellt drabbade närliggande lymfkörtlarna. Enligt Bonnetain, Conroy, 

Guillemin & Rotonda (2010), har flertalet randomiserade studier har visat att adjuvant 

cytostatikabehandling förlänger den totala överlevnanden hos kvinnor med tidig bröstcancer. 

Neoadjuvant och preoperativ behandling krymper tumören till en operabel storlek, eller för att 

kunna göra ingreppet mindre, samt dödar cancerceller som kan ha spritt sig. Palliativ 

behandling lindrar de symtom som tumören har orsakat, samt syftar till en ökad livskvalitet 

och ett bättre allmäntillstånd hos patienten, men är däremot inte botande (Socialstyrelsen, 

2007). 

När tumörsjukdomar behandlas med cytostatika kan behandlingen bestå av ett eller av flera 

läkemedel i kombination. Hela kroppen påverkas av cytostatika, men främst de celler som 

förökar sig snabbast, vilket ofta resulterar i skadade slemhinnor, där cellerna delar sig snabbt. 

Även cancercellerna delar sig fort, men har inte samma återhämtningsförmåga som friska 
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celler (Hassan & Ljungman, 2003). Genom åren har det prövats både högdosbehandling och 

lågdosbehandling, varav den första gav för många biverkningar och låg överlevnad medan 

den andra resulterade i att fler avled av sjukdomen. I dagsläget väljs återigen de intensivare 

metoderna, men de anpassas genom dosjusteringkunskap, dosindividualisering, kombinerad 

behandling, bättre komplikationsbehandling och profylax. Genom forskning har förståelsen 

för verkningsmekaniskmer, farmakodynamik och farmakokinetik inom cytostatika ökat 

(Papac, 2001). Medvetenheten har ökat för faktumet att dosering är lika viktigt som 

schematisering av administrationen av cytostatika för att få bättre resultat hos patienter med 

bröstcancer (Saurel, Patel, & Perez, 2010). Swain (2010) hävdar att cytostatikabehandling 

fortsätter att vara en hörnsten i adjuvant bröstcancerbehandling eftersom bröstcancer är 

känslig mot de aktuella behandlingarna. Denna behandling har dock på senare år 

individanpassats.  

 

Biverkningar av cytostatika 

Cytostatika kan ge flera slags biverkningar och dessa varierar i frekvens och intensitet 

beroende på vilken cytostatika som används. Vidare kan biverkningarna delas in i 

hematologiska och icke-hematologiska. Inom den hematologiska gruppen igår leukocytopeni, 

anemi, trombocytopeni och neutropeni (Gozzo Tde, Panobianco, Clapis, & de Almeida, 

2010). Aplasi, benmärgsdepression, är den biverkningen som först och främst sätter gränsen 

för hur höga doser patienten kan få. Toxiciteten av benmärgen påvisas först genom leukopeni 

(minskad mängd vita blodkroppar) och trombocytopeni (minskat antal trombocyter), vilket i 

sin tur ökar infektionsrisken och blödningsrisken (Reitan & Schölberg, 2003). Till icke-

hemotogiska gruppen hör gastrointestinala, neurologiska, dermatologiska, reproduktiva, 

metaboliska, njur-, lung-, hjärt- och leverförändringar, allergiska reaktioner och fatigue 

(Gozzo Tde, Panobianco, Clapis, & de Almeida, 2010). 

 

Alopeci, håravfall, är ofta förknippat med cytostatikabehandling. Hårcellerna har snabb 

omsättning, och eftersom cytostatikabehandling verkar systemiskt påverkas all 

kroppsbehåring. I de flesta fall återfås kroppsbehåringen, men patienten rekommenderas ändå 

att skaffa peruk, för att kunna gardera sig mot omgivningens kommentarer och reaktioner 

(Reitan & Schölberg, 2003). Enligt Lemieux, Maunsell och Provencher (2008) är håravfall en 

av de biverkningarna vid cytostatikabehandling som patienter ofta beklagar sig över. 

Reproduktiv påverkan vid cytostatikabehandling är vanligt. Fertila kvinnor får ofta utebliven 

eller oregelbunden menstruation under behandlingen. Somliga kvinnor träder in i 

menopausen, men hos många, framför allt yngre kvinnor, återkommer menstruationen och de 

kan få friska barn. Idag försöker sjukvården främst att välja behandling som inte leder till 

sterilitet, men målet att bota måste i slutändan prioriteras (Fobair et al. 2006). 

 

Sömnsvårigheter  

Patienter med bröstcancer som genomgår cytostatikabehandling har ofta sömnsvårigheter. 

Ancoli-Israel (2009) beskriver att det vanligaste sömnbesväret som patienter med bröstcancer 

uppvisar är svårigheter att somna, svårigheter med att hålla sig sovande och frekventa 

uppvaknanden under natten. Patienter med bröstcancer kan ofta lida av insomnia, vilket  

definieras som svårigheter att somna, hålla sig sovande och/eller icke-stärkande sömn som 

leder till dysfunktion under dagtid. Anledningen till att patienter med bröstcancer har 

benägenhet för insomnia är flera, som störd nattsömn på grund av ökad och intensivare 

värmevallningar associerat med behandling, möjlig ökad depression och oro till följd av 

bröstcancerdiagnosen. Davidson, MacLean, Brundage och Schulze (2002) kom i sin studie 

fram till att yngre cancerpatienter kan ha mer insomnia än äldre. 

Patienter som genomgår cytostatikabehandling måste ofta vara inlagda på sjukhus i flera 
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omgångar för behandling. Det tros vara svårare för patienter med cancer att somna och 

fortsätta sova, än för andra kirurgiska patienter, på grund av symtomen som hör till 

sjukdomen eller de aggressiva terapeutiska behandlingarna som används vid 

cancerbehandling. Därför kan sjukhusvistelser och andra förändringar i sömnplats påskynda 

sömnsvårigheter hos dessa patienter. Trots att sömnsvårigheter är vanligt hos patienter med 

bröstcancer, verkar hanteringen av dessa fortfarande otillräcklig inom cancervården. De 

vanligaste orsakerna till störningar av nattliga sömnen under sjukhusvistelser är: behov att gå 

på toaletten, tidigt uppvaknande och mottagande av omvårdnad under natten. Andra orsaker 

till nedsatt nattsömn förklarades av starkt ljus och ljud på avdelningen, smärtepisoder, 

värmekänsla och störningar från andra patienter. Det är därför viktigt för sjuksköterskan att 

planera för hur god sömn ska skapas, speciellt under sjukhusvistelser (Furlani och Ceolim 

2006). Lite sömn natten innan operation är vanligt hos patienter med cancer och det finns 

bevis för att det påverkar livskvalitén negativt (Wright, Schnur, Montgomery & Bovbjerg, 

2010). 

 

Farkmakologisk behandling är den vanligaste terapin som skrivs ut till patienter med 

insomnia. De vanligaste medicinerna för att behandla insomina är benzodiazepiner, anti-

depressiva mediciner, anti-histaminer och melatonin receptor agonister (Fiorentino & Ancoli-

Israel, 2006).  

 

Sömnproblem kan vara ihållande hos långtidsöverlevare av bröstcancer. Ostörd sömn bidrar 

inte bara till bättre livskvalitet, men verkar också vara viktigt för att hantera cancer och smärta 

som symtom, eftersom störd sömn leder till fatigue och minskar tröskeln för att uppleva 

negativ stimuli och känslor (Koopman et al., 2002).  

 

Fatigue  

Fatigue är den mest krävande av biverkningar från cytostatikabehandlingar vid cancer 

(Bonnetan et al., 2010) . Fatigue är ett subjektivt, multidimensionellt begrepp som yttrar sig 

på olika sätt. Fatigue uttrycker sig som avsaknad av krafter, enorm trötthet, svårigheter med 

koncentrationen, sömnsvårigheter trots konstant trötthet och bristande företagsamhet. 

Patienter med cancer beskriver ofta ett tillstånd då de upplever sig bli trötta efter aktiviteter 

som normalt sätt inte brukar ge trötthet (Reitan & Schölberg, 2003). Det finns inte någon 

överrensstämmelse om vad det bästa sättet är att definiera och mäta fatigue inom 

cancervården. Verktygen behövs eftersom utan dessa är det svårt att tolka motsägelsefulla 

forskningsfynd. De olika sätt som finns har alla sina styrkor och svagheter och de mäter olika 

dimensioner av fatigue. Såväl enspårig mätning som flerdimensionell mätning används. 

Olikheter i dessa olika mätinstrument påverkar dess vetenskapliga trovärdighet negativt 

(Andrykowski, Schmidt, Salsman, Beacham & Jacobsen, 2005). The Piper Fatigue Model är 

en av de instrument som används för att mäta fatigue. Den består av 22 frågor som utgår från 

att det finns 14 psykologiska, psykosociala och biokemiska mönster som är de faktorer som är 

mest troliga att skapa fatigue. The Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI) är ett annat 

instrument som mäter sju komponenter; sömnkvalitet, sömnens varaktighet, invanda 

sömnförmågan, sömnlatens, sömnstörningar, sömnmedicin och dysfunktion under dagtid. 

Dessa komponenter är alla mätt i en 0-3 skala där högre poäng visar på värre fatigue och 

avtagande i sömnkvalitet (Berger, Fall, Kuhn, Fisher & Agrawal, 2007). Förekomsten av 

fatigue hos individer med cancer varierar mycket tack vare att mätinstrumenten är olika 

(Andrykowski, Schmidt, Salsman, Beacham & Jacobsen, 2005). 
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Mekanismerna bakom fatigue är inte helt kända (Bonnetain et al., 2010). Anemi kan vara en 

orsak eftersom det leder till att blodets förmåga att fånga och transportera syre minskar, vilket 

ger mer andfåddhet och trötthet. Cancerbehandlingen kan ofta leda till stora förändringar i en 

individs sömn och matvanor vilket lätt kan bidra till fatigue. Andra biverkningar av 

cytostatikabehandling, så som viktminskning, diarréer, kräkningar och illamående kan leda till 

att patienten upplever sig vara mer utmattad. Självklart kan också emotionell stress, 

nedstämdhet, ängslan och inre konflikter också kräva energi som i sin tur skapar mer fatiuge 

(Reitan & Schölberg, 2003). Andrykowski, Schmidt, Salsman, Beacham och Jacobsen (2005) 

skriver om cancer related fatigue (CRF). De poängterar att CRF, som fatigue, inte heller har 

en överrenskommen definition. Flera faktorer kan skapa CRF. Dessa kan vara direkta effekter 

av cancern, psykologiska faktorer och effekter av andra fysiska och medicinska sjukdomar. I 

vissa studier då patienter med bröstcancer studerats efter behandlig verkar fatigue berott på 

depression, oro, sömnkvalitet, tankar av att livet är värre än vad det är och även på menopaus 

symtom (Bonnetain et al, 2010). 

Akut och kronisk trötthet är två skilda delar av fatigue. Akut trötthet är normal trötthet som 

kan förväntas och också går över, medan kronisk trötthet är en onormal och särskild uttalad 

trötthet som räcker längre tid, och kan börja smygande och sedan öka i styrka. Forskarna är 

inte ense om hur länge fatigue ska pågå för att räknas som kronisk (Reitan & Schölberg, 

2003). Hos bröstcanceröverlevare är prevalensen med kronisk trötthet mellan 24 och 40 

procent (Hartvig, Aulin, Hugerth, Wallenberg & Wagenius, 2006).  

 

Onkologer presenterar fatigue som ett av de vanligaste besvär hos patienter med cancer 

(Ancoli-Israel, 2009). Mellan 58 och 94 procent av bröstcancer patienter erfar fatigue under 

behandling med adjuvant cytostatikabehandling (Reitan & Schölberg, 2003). Ungefär en 

tredjedel av patienter med cancer fortsätter att uppleva fatigue månader men även år efter 

behandligens slut (Hofman, Ryan, Figueroa-Mosleley, Jean-Pierre & Morrow, 2007). Även 

Fiorentino och Ancoli-Israel (2006) skriver att studier har visat att fatigue kan bestå månader 

efter färdig behandling. Fatigue kan ha negativ påverkan på flera funktioner hos individen. 

Dessa är arbetsförmågan, familjerelationer, sociala relationer, den kognitiva förmågan och 

fysiska- och psykiska förmågan. Livskvaliteten sänks ofta tack vare fatigue och är ofta 

orsaken till att patienter avslutar sin cancerbehandling i förtid (Fiorentino & Ancoli-Israel, 

2006). Även Hofman et al. (2007) menar att CRF kan påverka cancerbehandling negativt. Det 

influerar avslutandet av behandlingsregimen eftersom fatigue minskar patienters villighet att 

hålla fast vid behandlingen.  

 

Förutom farmakologisk finns det även andra interventioner som ger minskad fatigue. Fysisk 

träning kan ses som fördelaktig för patienter med cancer relaterad fatigue både under och efter 

cancerbehandling. Däremot behövs mer forskning för att bestämma den optimala typen, 

intensiteten och tidpunkten för fysisk träning (Cramp & Daniel, 2008). 

 

Omvårdnad vid cytostatikabehandling 

När sjuksköterskan kommer i kontakt med patienter som drabbats av fatigue, är det viktigt att 

utgöra ett stöd genom att hjälpa patienten acceptera sin nya livssituation, vilket underlättar 

deras fortsatta liv med fatigue (Reitan & Schölberg, 2003).  

 

Den legitimerade sjuksköterskans arbete kan förbättras genom ökad kunskap och kompetens 

inom arbetets område, samt genom bättre kommunikation och bättre insikt i andra 

yrkesgruppers arbete (Wengström & Häggmark, 1998). I och med att bröstcancer är en vanlig 
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sjukdom, är det såväl specialistsjuksköterskor i onkologi som allmänsjuksköterskor som 

kommer i kontakt med dessa patienter. Det som komplicerar mötet är de förändringar i 

livsmönstret patienten upplever, de reaktioner en cancerdiagnos för med sig men även den 

osäkra framtiden patienten går till mötes.  

 

Ett patientcentrerat fokus vid omvårdnaden vid bröstcancer är viktigt eftersom människor 

hanterar sin sjukdom på olika sätt. Cancer som sjukdom skapar varierande reaktioner 

beroende på vilken del av livet patienten är i, det sociala sammanhanget och dess livshistoria. 

Definitionerna av livskvalitet är många (Reitan & Schölberg, 2003).  

 

Enligt WHO (1997), är livskvalitet ” 'the individuals’ perception of their position in life in the 

context of the culture and value system and in the relation to their goals, expectations, 

standards and concerns. It incorporates in a complex way individuals’ physical health, 

psychological state, level of independence, social relationships, personal beliefs and their 

relationships to salient features of the environment”.  

 

Enligt Reitan och Schölberg (2003), är livskvalitet ett subjektivt begreppet som består av både 

psykiska, fysiska och sociala delar av livet. Carlsson (2007) menar att livskvalitet bör spegla 

värdet individen sätter på sin egen existens. Hon beskriver att livskvalitet är ett dynamiskt 

begrepp och individens erfarenhet av sin livskvalitet förändras över tid i och med olika 

upplevelser. Reitan och Schölberg (2003) menar att alla olika definitioner påvisar att 

livskvalitet handlar om hur den enskilde individen upplever sitt liv. Eftersom cancer är en 

sjukdom som angriper hela människan, är begreppet livskvalitet, med dess mångsidiga 

karaktär, användbart inom cancervården. Oavsett framtidsutsikter och situation finns det alltid 

något som kan göras för att livskvalitén ska höjas. Genom detta resonemang flyttas fokus från 

problem och begränsningar till att istället handla om möjligheter och tillvaratagande av 

resurser. Denna inställning är av stor vikt, eftersom en cancerdiagnos medför stora fysiska, 

känslomässiga och sociala konsekvenser (Reitan och Schölberg, 2003). 

 

Problemformulering 
Det krävs kunskap om kvinnors situation när de genomgår bröstcancerbehandling för att på 

bästa sätt kunna hjälpa dem. För att öka kunskapen hos vårdpersonal är det därför viktigt att 

genomföra en litteraturstudie över hur kvinnor påverkas av fatigue och sömnsvårigheter under 

cytostatikabehandling.  

 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur kvinnor med bröstcancer påverkas av 

fatigue och sömnsvårigheter vid cytostatikabehandling. 

 

Frågeställning 

Hur påverkas kvinnor med bröstcancer som genomgår cytostatikabehandling av 

sömnsvårigheter och fatigue. 

 

METOD 
 

Val av metod 

Då författarna påbörjade planeringen av studien, var den ämnad att vara en del av ett 

pågående projekt kring studierna av fatigue och sömnsvårigheter under cytostatikabehandling. 

Denna studie var uppdelad i en kvalitativ studie och en systematisk litteraturöversikt. 

Författarna var inställda på att genomföra en litteraturstudie, men denna togs vid ett senare 
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tillfälle bort och litteraturstudien blev kvar. Författarna valde att gå vidare med denna. En 

systematisk litteraturstudie är enligt Forsberg och Wengström (2008) ämnad att besvara en 

konkret, tydlig frågeställning genom granskning av analyser av redan existerande, för området 

relevant forskning. En förutsättning för att kunna genomföra en systematisk litteraturstudie är 

att områdena är tillräckligt utforskade. Att sömnsvårigheter och fatigue vid 

bröstcancerbehandling är tillräckligt utforskat upptäckte författarna då sökningarna till PP-

seminariet genomfördes. I enighet med Forsberg och Wengström (2008) var syftet med 

studien att konkludera tidigare faktabaserade studier.  

 

Datainsamling 

PubMed och Cinahl var de databaser som användes för sökningen av artiklar (Tabell 1). 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) täcker dessa databaser omvårdnadsforskning och är 

därmed lämpliga att använda vid systematiska litteraturstudier. Författarna fick en grundlig 

utbildning i databassökning av en bibliotekarie på Sophiahemmet Högskola då de tidigare inte 

behärskade detta område. Vid sökningen i Cinahl användes Cinahl- headings (sökord som är 

specifika för databasen). De inklusionskriterier som användes var "english", "peer-reviewed" 

samt att inga artiklar var publicerade före januari 2000. Författarna valde att inte använda 

”swedish” som inklusionskriterie, då de vid tidigare granskningar upptäckt att svenska artiklar 

inom området saknades. Inklusionskriterierna och sökorden resulterade i 78 artiklar, av vilka 

alla sammanfattningarna med relevanta rubriker granskades. Därefter valdes 11 artiklar ut för 

resultatet. 

Vid PubMed-sökningarna användes MeSH- termer (Medical Subject headings). Vid alla 

sökningar som skedde i PubMed användes inklusionskriterierna "english", "women" och 

"published in the last ten years". Sökningarna resulterade i 49 träffar, varav 30 

sammanfattningar med relevant titel granskades, och därefter valdes fem artiklar till resultatet. 

Tabell1. Databassökning 

Databas 

Datum 

Sökord Begränsningar Träffar Granskade 

samman- 

fattningar 

Granskade 

artiklar 
Inkluderade 

artiklar 

Cinahl 

110331 

MH "Cancer Fatigue" 

AND MH "Breast 

Neoplasms" AND 

MH "Chemotherapy, 

Adjuvant" 

Published Date from: 

20000101-20101231; 

English Language; Peer 

Reviewed 

16 16 13 6 

Pub 

Med 

110331 

"Breast Neoplasms 

"[Mesh] AND 

"Fatigue"[Mesh] 

AND 

"Chemotherapy, 

Adjuvant"[Mesh] 

Women, English, published 

in the last 10 years 

49 30 10 5 

Cinahl 

110331 

MH "Breast 

Neoplasms" AND 

"Chemotherapy" 

AND MH "Sleep 

Disorders" 

Published Date from: 

20000101-20101231; 

English Language; Peer 

Reviewed 

9 9 7 5 
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Urval 

Författarna hade vissa svårigheter med att välja ämne inför forskningsöversikten. För att finna 

inspiration närvarade författarna vid en föreläsning på Sophiahemmet Högskola med Gunilla 

Björling (2010) som då presenterade ett flertal pågående studier som behövde utforskas 

vidare. En av studierna som presenterades var just studien om hur fatigue och 

sömnsvårigheter ter sig hos kvinnor som behandlas med cytostatika för bröstcancer, vilket 

tilltalade författarna, och däri resulterade ämnesvalet. För att databassökningarna skulle vara 

optimala, togs en bibliotekarie till hjälp, vilket är något som Forsberg och Wengström (2003) 

föreslår. Vid databassökningarna var urvalskriterierna att artiklarna var relevanta för studiens 

frågeställningar och syfte, att de var publicerade de senaste tio åren, att de var peer- reviewed, 

etiskt godkända samt tillgängliga på engelska eftrsom det är det språket förutom svenska som 

författarna till föreliggande studie behärskar. Enligt Forsberg & Wengström (2008) kunde 

artiklarna vara av både kvantitativ och kvalitativ art, samt alla skulle vara originalartiklar. 

 

Manuell sökning 

De manuella sökningar som genomfördes, bestod av att i PubMed granska relaterade artiklar 

till de artiklarna som inkluderats i studien. Inga artiklar valdes dock ut av dessa, då de 

saknade relevans för studien (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Dataanalys 

De artiklar som ansågs relevanta för att besvara syftet, bearbetades och lästes av författarna 

var för sig. Detta följdes av en diskussion kring de utvalda artiklarna, i vilken vidare urval 

gjordes gemensamt. 

Kvalitetsvärdering och klassificering 

Utifrån artiklarnas kvalitet, klassificerades och värderades artiklarna baserat på 

bedömningsunderlaget skapat av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och 

Bahtesvani (2006). De inkluderade studierna redovisas i bifogad matris (Bilaga 1). 

 

Trovärdighet och tillförlitlighet 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) uppnås tillförlitligheten och trovärdigheten i 

forskningsöversikter genom att endast inkludera publicerade originalartiklar. Författarna fann 

artiklarna genom att göra sökningar med databasspecifika, tillförlitliga ämnessökord. För att 

ytterligare undvika misstolkningar och förvanskningar, bearbetades artiklarna av författarna 

individuellt. För att undvika misstolkningar användes även medicinsk ordbok, då de 

vetenskapliga artiklarna innehöll engelska medicinska ord som författarna inte behärskade 

(Lindskog, 2008). 

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

I resultatet av denna studie inkluderades endast granskade artiklar, alltså artiklar som 

genomgått så kallad peer review. "Peer review är en organiserad metod för 

forskningsbedömning, använd av forskare och vetenskapsmän för att säkra kvalitén i 

forskningsverksamheten, både vad gäller procedur, resultat och finansiering" (Chubin & 

Hackett, 1990). I den akademiska världen är denna en slags begränsning praxis (Helgesson, 

2006). De artiklar som inkluderats granskades av båda författarna för att ge en så objektiv 

bedömning som möjligt (Forsberg & Wengström, 2008). Vidare har författarna enligt SOU 

1999:4 ej fabricerat, förfalskat, övertolkat eller plagierat data.  

 

De riktlinjer som följts för att kunna uppnå god forskningsetik är att tala sanning om de 

granskade studiernas författares forskning, att öppet redovisa resultat och de metoder som 
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används, att medvetet redovisa och granska utgångspunkterna för föreliggande studie, att inte 

stjäla andras forskningsresultat, att ha ordning i forskningen genom utförlig dokumentation, 

att inte bedriva forskningen på ett sätt som kan komma att skada andra människor, att vara 

rättvisa i bedömningen av andras forskning (Gustafsson, Hermerén & Peterson, 2005). 

Eftersom sjuksköterskans uppgift är att främja hälsa och se till patientens bästa (ICN, 2005), 

är det ytterst viktigt att litteraturstudien har ett signifikant resultat som är applicerbart på den 

tilltänkta patientgruppen.  

 

RESULTAT 

 

Under granskningen av de inkluderade artiklarna framkom tre teman. Resultatet nedan 

presenteras utifrån dessa teman. 

 

Mönster av fatigue 
Hos kvinnor som fått adjuvant behandling för bröstcancer har det framkommit att fatigue är 

den vanligaste och svåraste biverkningen. En studie påvisade att ungefär 99 procent av 

kvinnorna upplevde någon grad av fatigue under behandlingen, och mer än 60 procent 

upplevde den som medelsvår till svår. Fatigue ökade efter den första behandlingscykeln, sjönk 

därefter för att senare stiga vid det fjärde behandlingstillfället, och sedan avklinga efter 

behandlingens slut (Byar, Bergen, Bakken & Cetak, 2006). Den fatigue som upplevs vid och 

mellan behandlingstillfällena, är individuell och allvarlighetsgraden av sömnsvårigheter, 

illamående och nedstämdhet varierade (Berger & Walker, 2001). Enligt Bower et al. (2000) 

och Berger et al. (2003) upplevde cirka en tredjedel av de kvinnor som överlevt bröstcancer 

en högre grad av fatigue jämfört med den övriga populationen. Enligt Berger et al.,(2006) 

upplevde kvinnorna även gastrointestinala besvär, psykoneurologiska och klimakteriella 

symtom. Tidigare har besvären behandlats individuellt, men på senare år har en korrelation 

mellan de övriga besvären och fatigue funnits. Bröstcanceröverlevande som ej genomgått 

adjuvant terapi, upplevde en mindre grad av fysisk och social nedsättning samt hälsa 

generellt. I studien framgår även att den fatigue som upplevdes dag tre efter behandlingen var 

medelsvår och höll i sig under hela behandlingstiden för att sedan avklinga efter 

behandlingens slut. Under hela behandlingen upplevdes fatigue, sömnsvårigheter samt 

illamående. Illamåendet eskalerade mot slutet av behandlingen, men var även det första 

symtomet som försvann. Efter behandlingens slut kvarstod fatigue och sömnsvårigheter hos 

kvinnorna, men koncentrationssvårigheter tillkom. 

Ökad fatigue efter cytostatikabehandling är relaterat till ökade menopausala symtom och 

sämre sömnkvalitet. Fatigue yttrar sig som en subjektiv känsla av trötthet som kan te sig på 

olika sätt och kan variera i obehagsgrad, intensitet och längd. En tredjedel av de kvinnor som 

behandlats med cytostatika för bröstcancer upplevde fatigue som svår (Berger et al., 2003; 

Tchen et al., 2003). Enligt Downie, Mar Fan, Houéde, Tchen, Yi och Tannock (2006) ansåg 

flertalet kvinnor att fatigue påverkade många aspekter av deras liv. De fick anpassa sitt liv 

efter den nya orken, såsom att avstå från vissa aktiviteter, minska ner på arbete och träffa 

vänner hemma istället för att själva gå bort. De upplevde även att den nya orken gjorde dem 

inaktiva, vilket resulterade i viktuppgång, och försämrade deras självkänsla ytterligare. 

 

Flertalet studier som gjorts över tid, både under och efter cytostatikabehandlingen, påvisar att 

majoriteten av bröstcancerpatienter i efterhand har rapporterat att de både under och efter 

cytostatikabehandling har känt svårare fatigue, till och med flera år senare (de Jong et al. 
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2002; Bovbjerg, Montgomery & Raptis 2005; Tchen et al. 2003; Kasper & Sarna (2000). 

Schwartz (2000) har även kommit fram till att bröstcancerpatienter upplever fatigue som värst 

under de första dagarna efter behandlingen, men att fatigue minskar under de 2-3 veckorna 

mellan behandlingarna. I studien av Kasper och Sarna (2000), undersökte man effekten av 

träning på faitigue hos kvinnor som behandlades för bröstcancer med cytostatika. Tre kvinnor 

valdes ut till studien, och genom mätningar med magnetrötgen, samt  frågeformulär 

undersöktes kvinnorna. Av studien framgick att den kvinnan som tränade mest gick upp i vikt 

och ökade i muskelmassa, medan endast en av de andra kvinnorna ökade i muskelmassa och 

samtidigt gick ner i vikt. Det alla kvinnorna upplevde var ökad fatigue, funktionella 

begränsningar, ökad utmattning och minskad aktivitet. Författarna menar att det inte 

nödvändigtvis finns ett direkt samband mellan upplevelsen av fatigue och förändringar i 

mukelstyrka. Däremot tyder studien på att ökad aktivitet under cytostatikabehandling även 

ökar upplevelsen av fatigue, samt att ökningen av muskelmassa även förde med sig den 

största upplevelsen av fatigue. I studien av Payne, Piper, Rabinowitz och Zimmerman, (2006), 

där serumnivåerna av kortisol, bilirubin, melatonin och serotonin mättes, ökade fatiguen inte 

mellan den första och fjärde cykeln, vilket författarna hade haft som utgångspunkt innan 

studiens genomförande. Då studien endast omfattade de fyra första cyklerna av 

cytostatikabehandlingen, är det inte lämpligt att generalisera genom att påstå att fatiguen inte 

ökar, då tidsrymden kan vara otillräcklig för att göra en korrekt bedömning. De preliminära 

fynden i studien tyder även på att serotonin, melatonin, kortisol och bilirubin kan förändras 

med tiden under och efter cytostatikabehandling och att dessa förändringar har ett samband 

med fatigue, sömnsvårigheter och depression. 

I studien av Bower et al., (2003), jämfördes kvinnor som överlevt bröstcancer med kvinnor ur 

den övriga befolkningen med liknande demografiska faktorer, för att påvisa skillnaderna i 

medicinska, psykosociala och demografiska egenskaper. Resultatet visade att kvinnor som 

haft bröstcancer generellt sett upplevt fatigue i marginellt större utsträckning än den friska 

gruppen. Dock var det en tredjedel av de bröstcancerdrabbade kvinnorna som kände svår 

fatigue, vilket de även förknippade med större depression, smärta och sömnsvårigheter.  

Resultatet tyder på att eftersom cytostatikabehandlade kvinnor med bröstcancer upplever 

fatigue och sömnsvårigheter i större grad än andra, kan de dra fördel av att vara delaktiga i en 

sömninterventionsstudie (Bower et al., 2003). 

 

Sömnförändringar under cytostatikabehandling 
I Berger et al. (2003) och Bowers et al. (2000) studier uppgav de kvinnor som deltog i 

studierna att sömnsvårigheterna var en av de mest besvärande biverkningarna under tiden 

cytostatikabehandlingen pågick. Dessa yttrade sig i att sömnlatensen var cirka 30 minuter, 

vakenheten under natten översteg den önskade vakenhetstiden som var 30 minuter, 

sömneffektiviteten varierade mellan 82 och 92 procent, de nattliga uppvaknandena varierade 

mellan 10 och 11 gånger, sömnlängden låg mellan sju och åtta timmar, och upplevelsen av 

fatigue var relativt låg (mellan 2,9 och 3,5 på en tiogradig skala). Då behandlingen nått sitt 

slut uppgav samtliga kvinnor att sömnsvårigheterna kvarstod. Carpenter et al. (2004), hävdar 

att kvinnor med bröstcancer har sämre sömnkvalitet och en kortare sömntid per dygn. I en 

studie av Payne, Piper, Rabinowitz och Zimmerman (2006) påvisades att patienter med 

bröstcancer har cirka tre gånger som mycket sömnsvårigheter som friska människor. Fatigue 

hos dessa patienter var även den större (Payne, Piper, Rabinowitz & Zimmerman 2006; 

Bower et al, 2000; Byar, Berger, Bakken & Cetak, 2006).  

 

I studien av Payne, Piper, Rabinowitz och Zimmermans (2006) fick patienterna skriva ner 

sina upplevelser kring sömnen i en sömndagbok. Sömnmönstret mättes även med hjälp av ett 

instrument som fästs på vristen och registrerar sömnmönstret. Av detta framkom att 
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cancerpatienterna hade en genomsnittligt signifikant lägre sömntid per natt jämfört med 

gruppen med friska kvinnor under de två första nätterna i första cykeln. Dock påvisades inga 

skillnader i sömnmängd i den fjärde mätta cykeln. Studien visade även att natten efter 

behandlingen var sömnskillnaden störst mellan de två grupperna. Detta kunde förklaras av 

bland annat ångest för behandlingen eller behandlingens bieffekter som påverkar sömnen. 

Samband mellan cytostatikabehandling och serumnivåerna i kortisol, melatonin, bilirubin och 

serotonin kunde ses. De bröstcancerdrabbade kvinnorna som genomgick 

cytostatikabehandling och kontrollgruppen bestående av friska kvinnor med lika övriga 

förutsättningar fick lämna serumprover, på vilka mätningarna gjordes. Resultatet visade att då 

serotoninnivåerna hos de behandlade patienterna steg under dagtid, skattades tröttheten lägre. 

Dessa fynd baserades även på frågeformulär gällande fatigue, sömn och depressiva symtom 

(Payne, Piper, Rabinowitz och Zimmermans, 2006). 

 

Berger et al. (2003) erbjöd i sin studie 29 kvinnor att vara med i en sömninterventionsstudie 

Syftet med studien var att främja en följsamhet på lång sikt. Planen bestod av fyra 

komponenter: sömnhygien, avslappningsterapi, sömnrestriktioner och stimulikontroll. 

Sömnhygienutbildningen bestod i att upplysa kvinnorna om faktorer som stör eller främjar 

god sömn, så som att minska påverkan på sympatiska nervsystemet, eller skapa en miljö som 

främjar sömn, genom att undvika koffein, ha svalt tyst och avslappnat i sovrummet. 

Avslappningsterapin fokuserades på avslappningsövningar, samt försök att minska stress och 

förbättra patientens kontroll över situationen. Sömnrestriktionerna innebar att tiden som 

spenderades i sängen minskades. Stimulikontrollen inkluderade olika tekniker för att utveckla 

ett jämnt sömn- och vakenhetsmönster, att bara sova i sängen och minska sömnstörande 

stimuli. Sömnkvalitén mättes med hjälp av ”the Pittsburgh Sleep Quality Index” (PSQI) och 

kvinnorna fyllde i sömndagböcker vid varje mättillfälle. Resultatet påvisade att 

sömneffektiviteten var över de önskade 85 procenten och den totala vilan låg kring eller över 

den önskade tiden (sex till åtta och en halv timme per natt). Vidare påvisade studien att de 

nattliga uppvaknandena var färre (mindre än sex gånger per natt) och dagsvilan var kortare än 

20 minuter. Detta gjorde att kvinnorna kände sig piggare vid uppvaknandet.  

 

Sömnsvårigheter och fatigue – påverkan på livskvalitet 
Livskvalitén hos de bröstcancerdrabbade kvinnorna är enligt Berger, Lockhart och Agrawal 

(2009) lägre än hos den övriga populationen. Författarna valde 196 kvinnor till sin studie som 

postoperativt behandlats med olika cytostatika, för att kunna se skillnaderna i hur de upplevde 

fatigue och livskvalitet. De använde sig av The Piper Fatigue Scale (PFS), där patienten själv 

får skatta graden av fatigue. Mättillfällena var 48 timmar innan den första behandlingen, vid 

den fjärde och åttonde behandlingen och 30 dagar efter den sista behandlingen. Fatigue och 

mental livskvalitet hade en signifikant förändring över tiden oavsett behandlingsmetod, men 

att skillnaderna mellan de olika behandlingarna inte var synbar. Den fysiska livskvalitén 

förändrades också över tiden, men skilde sig beroende om cytostatikaformen av taxaner 

använts i behandlingen eller inte. De som behandlats med cytostatikaformen av taxaner 

upplevde svårare fatigue (Berger, Lockhart & Agrawal, 2009), vilket förknippades med lägre 

livskvalitet, både fysisk och mental (Bovbjerg, Montgomery & Raptis, 2005; Tchen et al. 

2003). I studien påvisades även att kvinnor som fått adjuvant behandling upplevde en högre 

grad av cancerrelaterad fatigue än andra, samt att yngre kvinnor oftare drabbas av svårare 

fatigue än äldre. Att yngre drabbades av större fatigue kunde förklaras av aggressivare 

behandling. Bovbjerg, Montgomery & Raptis, (2005), nådde i sin studie slutsatsen att den 

kliniska miljön påverkar patientens upplevelse av fatigue. Där gjordes mätningar utifrån 

betingning, och det framkom att patienterna tenderade att uppvisa större fatigue, redan då de 

kom till kliniken för att få behandlingen, då de förväntade sig att uppleva större fatigue 
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baserat på tidigare erfarenheter. I studien framkom även att fatigue är den biverkningen som 

har störst påverkan på livskvalitén. 

  

Liangi et al. (2009) menar att specifika interventioner såsom beteendeterapi för depression 

och sömnsvårigheter innan behandling skulle kunna leda till minskade och lindrigare symtom 

under cytostatikabehandlingen, framför allt en reduktion av upplevelsen av ångest och fatigue 

samt en förbättring av livskvalitet. 

 

Wielgus, Berger och Hertzog (2009) hade i sin studie 96 kvinnor som var slumpmässigt 

uppdelade i en ’behavioral sleep intervention group’ och en ’attention control group’. 

Interventionen bestod i att kvinnorna fick var med i en av två grupper- antingen fick de en 

utbildning i hur sömnen kan påverkas positivt, genom bland annat att sova i en lugn och sval 

miljö, eller så fick de vara med i en grupp där kosten förändrades. De kunde inom dessa 

grupper identifiera fyra prediktorer för högre fatigue 30 dagar efter cytostatikabehandling. 

Dessa var mindre sömn innan behandling, högre fatigue innan och under behandlingens topp 

samt mindre energi vid uppvaknande vid första behandlingen. Den mest betydelsefulla av 

dessa var graden av fatigue innan behandlingen. Wielgus, Berger och Hertzog (2006) kom 

också fram till att den grupp som fortsatte med aktivitet balanserat med sömnutbildningen vid 

toppen av den initiala behandlingen drog mest nytta av interventionen. De personer som tog 

del av aktiviteterna fick även en förbättrad livskvalitet. 

 

Olika former av fysisk aktivitet kan påverka fatigue till det bättre menar Schwartz (2000). 

Aerobics som utförts i hemmet, ca  tre gånger i veckan, signifikant kan minska upplevelsen av 

fatigue. Det kan även medföra fler dagar med mild fatigue och färre med svår fatigue. Om 

patienterna kan få utbildning av sjukvårdspersonal i hur de ska hantera fatigue, kan de lättare 

förstå mönstren i sin fatigue och på så sätt lättare hantera symtomen. Detta i sin tur bidrar till 

bättre livskvalitet (Schwartz, 2000). 

 

Sömnsvårigheter hos bröstcancerpatienter karakteriseras av svårigheter med att somna på 

kvällarna, flera uppvaknanden under natten, att sova färre timmar, svårt att somna om, och 

trötthet på dagarna. (Demiralp, Oflaz & Komurcu, 2010; Carpenter et al. 2004). Demiralp, 

Oflaz & Komurcu (2010) har dragit slutsatsen att för att minska frekvensen och 

allvarlighetsgraden av sömnsvårigheter, samt lindra graden av fatigue är det viktigt att påbörja 

avslappningsträning innan cytostatikabehandlingen, vilket ökar livskvalitén. 

Muskelavslappningsövningar har en positiv effekt på upplevelesen av fatigue och 

sömnsvårigheter hos bröstcancerpatienter. De patienter som deltog i 

muskelavslappningsövningar upplevde en lägre grad av fatigue. Sömnsvårigheterna minskade 

också, såtillvida att patienterna somnade lättare, samt kunde sova en längre tid. Sådana 

interventioner används även för att hjälpa patienten med illamående, ångest och depression 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Den föreliggande systematiska litteraturstudien hade som syfte att undersöka hur kvinnor som 

behandlas med cytostatika för bröstcancer påverkas av fatigue och sömnsvårigheter. Metoden 

systematisk litteraturöversikt ansågs vara en lämplig metod för att kunna besvara syftet, 

eftersom extensiv forskning på området redan förekommer, vilket Forsberg och Wengström 

(2003) anser vara ett villkor för att använda sig av denna metod. Författarna till den 

föreliggande studien avsåg att ge en vid och internationell översikt över upplevelsen av 

fatigue och sömnsvårigheter hos cytostatikabehandlade kvinnor med bröstcancer. De 
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vetenskapliga artiklar som inkluderades i litteraturöversikten representerade kvinnor från tre 

olika världsdelar. Majoriteten av artiklarna som valdes ut till studien hade sitt ursprung i 

Nordamerika, vilket tyder på att den forskning som genomförts inom området har bedrivits i 

större utsträckning där än i övriga delar av världen. 

 

De databassökningar som gjordes, skedde i Cinahl och PubMed, då dessa enligt Forsberg och 

Wengström (2003) båda behandlar omvårdnad och är ändamålsenliga vid genomförandet av 

systematiska litteraturstudier. Författarna till den föreliggande studien, valde att använda sig 

av databasspecifika sökord- Cinahl headings och MeSH-termer. De inklusionskriterier 

författarna valde att använda var originalartiklar som var etiskt granskade (peer- reviewed) 

och som publicerats sedan år 2000. Dessutom skulle studierna vara genomförda på kvinnor då 

litteraturöversikten ämnade att belysa problemet ur kvinnors synvinkel. Under sökningarna 

framkom även flertalet studier som inte fyllde kriterierna, de var ej etiskt godkända och inte 

heller relevanta för studiens syfte. En stor del av de artiklar som framkom vid sökningarna 

fokuserade mer på behandling och coping av fatigue, men eftersom detta inte var författarnas 

huvudsakliga syfte med studien, valdes flertalet av dessa artiklar bort. I enlighet med Forsberg 

och Wengström (2003), genomfördes även manuella sökningar, men dessa gav inget 

tillfredställande resultat. De forskningsartiklar som valdes till resultatet presenteras i en matris 

(Bilaga 2). 

Alla inkluderade artiklar behandlade kvinnor med bröstcancer. Att enbart påvisa resultatet av 

studier genomförda på kvinnor, var medvetet, då det är få män som drabbas av bröstcancer 

och representativ forskning inom området saknas. 

Flertalet av de artiklar som valdes till studien är så kallade pilotstudier som utförts på ett fåtal 

deltagare, bland andra studien av Payne et al. (2008). Studier som genomförts på få deltagare 

kan sakna extern validitet och inte vara generaliserbara (Forsberg & Wengström, 2003), vilket 

eventuellt kan påverka denna studie negativt. Trots detta har dessa artiklar efter noga 

granskning av båda författarna valt att inkluderas, då författarna inte fann tillräckligt med 

studier genomförda på större populationer, vid användandet av de relevanta sökorden som 

besvarade studiens syfte. 

Forsberg och Wengström (2003) hävdar att randomiserade kontrollerade studier väger tyngre 

än icke-kontrollerade studier, samt studier utan kontrollgrupp. Retrospektiva studiers 

tillförlitlighet är lägre än den som finns i randomiserade och ickerandomiserande 

kontrollerade studier. Då fördelningen mellan retrospektiva studier och kontrollerade studier 

är relativt jämn kan denna studies resultat tänkas vara godtagbart tillförlitligt och ha gångbar 

intern validitet. 

En studies generaliserbarhet avgörs av om urvalet i studien är tillräckligt stort för att kunna 

representera populationen (Forsberg och Wengström, 2003). Studierna av Tchen et al. (2003), 

deJong, Kester, Schouten,  Abu- Saad och Courtens (2006), Berger, Lockhart och Agrawal 

(2009) och Bower et al. (2000) är de studier i resultatet som har det största urvalet, och är 

därmed de artiklar som främst kan användas för att generalisera resultatet. Resultatet i den 

föreliggande studien innehåller hälften artiklar som är kvalitetsklassade som III, med en 

population på 30 eller mindre än 30 personer. Detta sänker den externa validiteten och 

generaliserbarheten enligt Forsberg och Wengström (2003), vilket sker då studier har för få 

deltagare i förhållande till populationen som resultatet ämnas appliceras på. Författarna har 

dock valt att ta med dessa studier i resultatet, eftersom de trots sin begränsade population, 

besvarar studiens syfte väl. 
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Resultatdiskussion 

Efter granskning och bearbetning av de vetenskapliga artiklar som valdes ut för studien, 

framträdde olika områden. Författarna valde att presentera studiens resultat utifrån dessa tre 

olika områden för att göra det mer överskådligt. 

 

Tolv av de artiklar författarna valt att presentera i resultatet har sammanfattningsvis nått fram 

till att upplevelsen av fatigue hos de flesta cytostatikabehandlade kvinnor är högre än hos 

friska kvinnor med samma förutsättningar (Berger, Lockhart &Agrawal, 2009; Berger & 

Walker, 2001; Bovbjerg, Montgomery & Raptis, 2005; Bower, Ganz, Desmond, Rowland, 

Meyerowitz & Belin 2000; Byar,Berger, Bakken & Cetak, 2006; deJong, Kester, Schouten,  

Abu- Saad & Courtens, 2006; Downie, Mar Fan, Houéde´ -Tchen, Yi & Tannock, 2006; 

Kasper & Sarna, 2000; Liangi, Fiorentino, Natarajan, Parker, Mills, Sadler, Robins, Dimsdale, 

Rissling, He & Ancoli-Israel, 2009; Payne,Piper, Rabinowitz & Zimmerman, 2006;Schwartz, 

2000; Tchen, Juffs, Downie, Yi,  Hu, Chemerynsky, Clemons, Crump, Goss, Warr, Tweedale 

& Tannock, 2003). Framför allt är fatigue den mest frekventa och krävande biverkningen hos 

kvinnor som behandlats med adjuvant cytostatikabehandling, men även sömnsvårigheter och 

upplevs som plågsamt (Bower et al. 2000; Berger et al. 2003). Detta stöds även av senare 

forskning (Ancoli-Israel, 2009; Hofman et al., 2007).  

Att fatigue upplevs som svårare både under pågående cytostatikabehandling men även flera år 

efter avslutad behandling framkommer i flertalet studier som ingår denna litteraturstudie (de 

Jong et al. 2002, Bovbjerg, Montgomery & Raptis 2005; Tchen et al. 2003; Kasper & Sarna, 

2000).  Goldstein, Bennett, Friedlander, Davenport, Hickie och Lloyd (2006) stödjer 

påståendet att fatigue är vanligt hos kvinnor med bröstcancer. Berger et al. (2003) och Tchen 

et al. (2003) fann i sina studier att den fatigue som cytostatikabehandlade kvinnor upplever 

ofta bottnar i andra biverkningar såsom sämre sömnkvalitet och ökade menopausala symtom. 

Berger och Walker (2001) hävdar att upplevelsen av fatigue påverkas av patientens bedrövelse 

över symtomen samt interpersonliga relationer.  

Då syftet med litteraturöversikten var att finna hur både fatigue och sömnsvårigheter påverkar 

kvinnor som genomgått cytostatikabehandling fokuserar de övriga artiklarna i resultatet på 

sömnsvårigheter. En av anledningarna till att kvinnor med bröstcancer har sömnsvårigheter 

kan vara att de är hospitaliserade längre perioder. Patienterna kan bli störda av ljud, obekväma 

sängar, personal som kommer in i rummet nattetid, behov av nattliga toalettbesök, smärta, 

störningar av andra patienter samt en främmande miljö (Furlani & Ceolim, 2006). Flera av de 

studier som ingår i denna litteraturöversikt menar att dessa sömnsvårigheter är oftare av mer 

allvarlig karaktär än hos den övriga befolkningen och yttrar sig i att patienterna upplever 

sämre sömnkvalitet, kortare nattsömn, flera uppvaknanden under natten samt svårigheter att 

somna på kvällen (Ancoli-Israel, 2009; Payne, Piper, Rabinowitz och Zimmerman, 2006; 

Carpenter et al., 2004). Frågan om vad som orsakar sömnsvårigheterna hos dessa patienter 

kan dock inte helt besvaras, men teorierna kring detta är att det dels kan vara behandlingens 

bieffekter, dels den föregående kirurgin, dels den depression som kan drabba patienten efter 

beskedet om en livshotande sjukdom men även den ångest patienterna kan få inför 

behandlingen (Payne, Piper, Rabinowitz och Zimmerman, 2006), som även tidigare beskrivits 

av Berger et al. (2009).  Vidare har Davidson, MacLean, Brundage och Schulze (2002) och 

Bower et.al. (2000) upptäckt att sömnsvårigheterna verkar upplevas svårare hos unga kvinnor 

än hos äldre. 

 

Fiorentino & Ancoli-Israel (2006); Hofman et al. (2007) menar att störd sömn och fatigue har 

negativ inverkan på livskvalitet, vilket ofta är anledningen till att patienter avslutar sin 
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cancerbehandling. Sömnproblemen hos kvinnor med bröstcancer är oftast kvarstående, vilket 

leder till att patienterna upplever större fatigue, värre smärta, och svårigheter i att hantera 

sjukdomen (Koopman et al., 2002; Cramp & Daniel, 2008). Genom ett positivt tankesätt 

finner Robinson & Moffat (1998); Carlsson (2007) att de drabbade kvinnorna kan höja sin 

livskvalitet. Livskvalitet är ett positivt begrepp som speglar värdet på individens existens. 

Oavsett händelser i livet, finns det alltid något att göra för att höja livskvalitén. Det är därför 

viktigt att resonera så, och tillvarata patientens möjligheter och resurser, istället för att 

fokusera på problem och begränsningar. På så sätt kan patienten själv minska sin upplevelse 

av sömnproblem och fatigue (Robinson & Moffat, 1998; Carlsson, 2007). Hur patienten mår, 

hur allmäntillståndet är, samt patientens egna resurser är avgörande för hur 

cytostatikabehandlingen tolereras samtidigt som medvetenheten om dosanpassning ökat. 

Detta i sin tur leder till att biverkningar såsom fatigue och sömnsvårigheter kan minska, då 

högdosbehandling med cytostatika undviks i de fall det inte finns behov (Saurel, Patel & 

Perez, 2010). Även detta kan leda till en bättre livskvalitet. Trots biverkningarna som 

cytostatikabehandling kan ge, fortsätter cytostatikabehandling att ha en central roll i kampen 

mot bröstcancer (Swain, 2010; Carlsson, 2007). 

 

Wieglus, Berger och Hertzog (2009); menar att motion kan vara en bidragande faktor till 

bättre sömn hos patienterna. Motionens påverkan på fatigue, leder enligt Schwartz (2000) och 

Yang, Tsai, Huang & Lin, (2011), till att patienten upplever färre dagar av svår fatigue samt 

flera dagar av måttlig fatigue, men även till en bättre sömn. Då motion verkar ha en god 

inverkan på sömnen (Wieglus, Berger och Hertzog, 2009; Berger et al. (2009), är det 

intressant att farmakologisk behandling är vanligast (Fiorentino & Ancoli-Israel, 2006). 

Forskningen inom motionens påverkan på sömnsvårigheter är i dagsläget inte tillräcklig, utan 

vidare forskning behövs för att kunna finna den optimala typen, intensiteten och tidpunkten 

för fysisk träning (Cramp & Daniel, 2008; Markes, Brockow & Resch, 2006). 

 

I flera av studierna har olika mätinstrument används för att registrera samma variabel, för att 

få ett tillförlitligt resultat. I studierna av Berger, Lockhart och Agrawal (2009), Berger och 

Walker, (2001), Byar, Bergen, Bakken och Cetak (2006) har the Piper Fatigue Scale [PFS], 

använts för att kontrollera upplevelsen av fatigue. Ett annat återkommande mätinstrument är 

the Pittsburgh Sleep Quality Index [PSQI], som används i studierna gjorda av Liangi et al. 

(2009) och Berger et al. (2003).  
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Slutsats  

I denna studie konstaterar författarna att upplevelsen av fatigue och sömnsvårigheter hos 

kvinnor med bröstcancer som behandlats med cytostatika är större än hos den övriga 

befolkningen. Sömnsvårigheter är något de allra flesta cytostatikabehandlade kvinnor får, och 

de kan te sig på olika sätt. Då sömnsvårigheterna gör att kvinnorna inte bara upplever 

svårigheter i att sova på nätterna, leder de även till att dessa kvinnor upplever fatigue i en 

större utsträckning, då dessa oftast följs åt. Upplevelsen av dessa två biverkningar har alltså 

en stor påverkan på patientens allmäntillstånd, och kan göra att patienten får märkbara besvär 

på fysiska, psykiska och sociala plan. Då motion kan ha positiv inverkan på patientens 

upplevelse av fatigue och sömnsvårigheter, är det viktigt att uppmärksamma hur patienten 

mår, och försöka hjälpa patienten att se sina möjligheter istället för att endast se problem och 

begränsningar. Positivt tänkande, både innan och under cytostatikabehandlingen, kan lindra 

upplevelsen av fatigue och sömnsvårigheter, och kan därför hjälpa kvinnan att tillfriskna och 

återfå sin livskvalitet. 

 

Förslag till vidare studier 

Forskning inom området fatigue, bröstcancer, sömnsvårigheter och cytostatika finns i 

dagsläget, men inte i tillräcklig utsträckning. Många av de artiklar författarna fann hade 

otillfredsställande populationsstorlek, och har därmed en liten extern validitet 

(generaliserbarhet). Vidare studier inom området med större population är något författarna 

eftersöker. De interventionsstudier som gjorts inom detta område är även de ofta genomförda 

på små populationer och är för få för att kunna ge en generell överblick över hur patienterna 

kan påverka upplevelsen av fatigue och sömnsvårigheter själva. Därför vore det till fördel för 

fortsatt forskning att studierna blir fler och mer generaliserbara. 
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                  BILAGA 1 
Tabell 1. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) 

och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 
 I = Hög kvalitet II = Medel 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 patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/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 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/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. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagar

e 

(bortfall) 

Resultat Kva

litet 

Typ 

 
Berger, A., 

Lockhart, 

K & 

Agrawal, 

S. 

2009 

USA 

Variability of Patterns of 

Fatigue and Quality of 

Life Over Time Based 

on Different Breast 

Cancer Adjuvant 

Chemotherapy 

Regimens 

Att se skillnader i 

upplevelsen av fatigue 

beroende på vilken 

cytostatikabehandling som 

ges vid bröstcancer. 

En prospektiv studie i 

vilken PFS användes. 

Fatigue och livskvalitet 

var de huvudsakliga 

variablerna som 

undersöktes. 

n=196 

(0) 

I de fall då taxaner användes i behandlingen, 

upplevdes fatiguen som svårare än vid annan 

slags cytostatikabehandling. 

II 

P 

Berger, A 

von Essen, 

S.,  

Kuhn,B., 

Piper,B., 

Farr, L., 

Agrawal,  

S., Lynch, 

J & 

Higginbot

ham, P. 

2003 

USA 

Adherence, sleep, and 

fatigue outcomes after 

adjuvant breast cancer 

chemotherapy: results of 

a feasibility intervention 

study. 

Att ta reda på om en 

sömnintervention under 

och efter 

cytostatikabehandling för 

bröstcancer har någon 

påverkan på 

sömnsvårigheter och 

fatigue. 

En individuellt utformad 

sömnplanering 

innehållande rådgivning 

gällande sömn, 

avslappningsövningar 

restriktioner gällande 

daglig vila och 

stimulikontroll. 

Registrering av 

sömnmönster med hjälp 

av sömndagböcker och 

PSQI ( The Pittsburgh 

Seep Quality Index). 

n= 29 

(8) 

Kvinnorna som fått ta del av sömninterventionen 

fick en sömn som var av bättre kvalitet, med färre 

uppvaknanden och  längre nattlig sömntid. 

 

III 

P 
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Berger A 

& 

Walker, 

S. 

2001 

USA 

An explanatory model 

of fatigue in women 

receiving adjuvant 

breast cancer 

chemotherapy 

Att få reda på vilka 

varibler som påverkar 

fatigue under adjuvant 

cytostatikabehandling. 

En prospektiv studie i 

vilken upprepade 

mätningar med hjälp av 

PFS (Piper Fatigue Scale) 

skedde. De variabler som 

bland annat undersöktes 

var hälsa, BMI, 

nutritionsstatus och 

bedrövelse över symtom. 

n=60 

(0) 

 

 

Bedrövelse över symtom och inter-personliga 

relationer påverkar fatiguen både under och efter 

behandlingen. 

II 

P 

Bovbjerg, 

D., 

Montgome

ry, G & 

Raptis, G.           

2005 

USA 

Evidence for Classically 

Conditioned Fatigue 

Responses in Patients 

Receiving 

Chemotherapy 

Treatment for Breast 

Cancer 

Att se om betingning 

påverkar fatigue. 
En prospektiv studie. 

Fokus var sambandet 

mellan betingning och 

fatigue. 

n=82 

(0) 

Patienterna tenderade att visa större fatigue i den 

kliniska miljön, baserat på tidigare erfarenheter. 
II 

P 

 

Bower, J., 

Ganz, P., 

Desmond, 

K.,  

Rowland, 

J., 

Meyerowiz, 

B & Belin, 

T. 

2000 

USA 

Fatigue in breast 

cancer survivors: 

Occurrence, correlates, 

and impact on quality 

of life 

Att beskriva förekomsten 

av fatigue i ett stort urval 

av kvinnor som överlevt 

bröstcancer jämfört med 

normalbefolkningen, och 

att definiera medicinska, 

demografiska och 

psykosociala egenskaper 

hos dessa patienter. 

 

Två stora patientgrupper 

från olika områden fick 

besvara frågeformulär 

gällande fatigue. 

N = 1957 Generellt sett var cancerpatienternas grad av 

fatigue jämförbar med den övriga populatuionen.  

Dock uppgav en tredjedel av patienterna att de 

upplevde en större grad av fatigue, som 

påverkades av sömnsvårigheter, smärta och 

depression. 

I 

RCT 
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Byar, 

K.,Berger, 

A., Bakken, 

S & Cetak, 

M. 

2006 

USA 

Impact of Adjuvant 

Breast Cancer 

Chemotherapy on 

Fatigue, Other 

Symptoms, and 

Quality of life 

 

Att identifiera skillnader i 

fatigue, andra fysiska 

symtom, och psykologiska 

symptom och deras 

relation till livskvalitet 

under 

cytostatikabehandling och 

upp till ett år efter. 

Genom användning av 

PFS, Hospital ångest, 

depressionsskala och 

symtomerfarenhetsskala. 

Mätningarna gjordes före 

och efter varje behandling, 

30, 60 och 90 dagar efter 

den sista behandlingen 

och ett år efter den första 

behandlingen. 

n= 25 En högre grad av fatigue påvisade en sämre 

livskvalitet hos de cancerdrabbade kvinnorna. 
III 

P 

 

Carpenter, 

J., Elam, J., 

Ridner, S., 

Carney, P., 

Cherry, G 

& Cucullu, 

H.  

2004 

USA 

Sleep, fatigue, and 

depressive symptoms 

in breast cancer 

survivors and matched 

healthy women 

experiencing hot 

flashes 

Att jämföra 

sömnstörningar och 

sömnkvalitet, fatigue, och 

depressiva symtom mellan 

kvinnor som överlevt 

bröstcancer och en grupp 

friska kvinnor som 

upplever värmevallningar, 

och att undersöka 

förhållandet mellan övriga 

faktorer (fatigue, 

depressiva symtom och 

värmevallningsfrekvense). 

Frågeformulär för 

sömnkvalitet och 

sömnsvårigheter, 

fatigue,och depression. 

Två 24timmarsmonitorer 

för huden, för att 

kontrollera 

värmevallningarna, samt 

granskningar av 

medicinska journaler. 

n=30 De flesta deltagarna upplevde dålig sömnkvalitet 

(76 procent av cancerpatienterna och 67 procent 

av kontrollgruppen). Sömnlängden var signifikant 

kortare hos de cancerdrabbade. Frekvensen av 

värmevallningar var ungefär dubbelt så hög hos 

cancerpatienterna. 

II 

CCT 

deJong, N., 

Kester, A., 

Schouten, 

H., Abu- 

Saad, H & 

Courtens, 

AM 

2006 

USA 

Course of fatigue 

between two cycles of 

adjuvant chemotherapy 

in breast cancer patiens 

Att fastställa fatiguens 

utveckling hos 

bröstcancerpatienter som 

genomgår 

cytostatikabehandling, 

från administrationsdagen 

till dagen innan 

kommande behandling. 

Patienterna rapporterade 

dagligen sin upplevelse av 

fatigue i en dagbok, med 

hjälp av ”the Shortened 

Fatigue Questionaire”. 

n=151 

(0) 

Cancerrelaterad fatigue är oberäknelig. Fatiguen 

som upplevdes av cancer-patientgruppen var 

svårare än den hos kontrollgruppen. Den svåraste 

fatiguen upplevdes innan dag fyra i behandlingen. 

II 

CCT 
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Demiralp, 

M., Oflaz, F 

& 

Komurcu, 

S. 2010 

Turkiet 

Effects of relaxation 

training on sleep 

quality and fatigue in 

patients with breast 

cancer undergoing 

adjuvant chemotherapy 

Undersöka effekten av 

muskelavslappning på 

fatigue och 

sömnsvårigheter, hos 

turkiska kvinnor som 

genomgår 

cytostatikabehandling. 

En prospektiv, 

kvasiexperimentell design, 

med kontrollgrupp och 

upprepade mätningar. 

n=27 

(0) 

Avslappningsträning ger en positiv påverkan  på 

både sömnsvårigheter och fatigue, med störst 

effekt om den påbörjas innan behandlingsstart. 

 

III 

CCT 

 

 

Downie, F., Mar 

Fan, H.,Houéde´ 

-Tchen, N., Yi, 

Q & Tannock.I. 

2006 

 

 

 

UK/Ireland 

Cognitive 

function, fatigue, 

and menopausal 

symptoms in 

breast cancer 

patients receiving 

adjuvant 

chemotherapy: 

evaluation with 

patient interview 

after formal 

assessment. 

 

Att fastställa förändringar 

i graden av  fatigue, 

klimakteriella symtom och 

kognitiva funktioner hos 

kvinnor som behandlas 

med cytostatika för 

bröstcancer. 

Kvinnorna fyllde i the 

Functional Assessment of 

Cancer Treatment-General 

(FACT-G) 

självrapporteringsfor-

mulär, skalor för fatigue 

(FACT-F) och endokrina 

symtom (FACT-ES), High 

Sensitivity Cognitive 

Screen (HSCS)och 

avslutade med en 

semistrukturerad intervju. 

n=21 

 

Kvinnor som får adjuvant 

cytostatikabehandling har avsevärda problem 

med fatigue, klimakteriella symptom och 

kognitiva förändringar. 

 

 

III 

P 

Kasper, C & 

Sarna, L. 

2000 

USA 

Influence of 

adjuvant 

chemotherapy on 

skeletal muscle 

and fatigue in 

women with 

breast cancer. 

Syftet var att undersöka 

förändringar i 

skelettmuskelstorlek och 

styrka, samt uppfattningen 

om fatigue hos kvinnor 

som genomgår 

cytostatikabehandling för 

bröstcancer. 

Tre kvinnor blev 

undersökta genom 

magnetröntgen och 

muskelmätning. 

n=3 

(0) 

Resultatet påvisar att förändringar i 

skelettmuskulaturen kan ske. Två av 

deltagarna ökade i muskelstyrka och 

muskelstorlek, men detta minskade inte 

upplevelsen av fatigue. 

III 

P 
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Liangi, 

L.,Fiorentino,  

L., Natarajan, 

L., Parker, B., 

Mills, P., Sadler, 

G.,  Robins, J., 

Dimsdale, M., 

Rissling,F., He 

och Ancoli-

Israel S 

2009 

UK/ Ireland 

Pre-treatment 

symptom cluster 

in breast cancer 

patients is 

associated with 

worse sleep, 

fatigue and 

depression during 

chemotherapy. 

Att se skillnaderna mellan 

fatigue, sömnsvårigheter 

och depression, före och 

efter 

cytostatikabehandling. 

 

 

En prospektiv studie där 

kvinnorna delades in i 

grupper beroende på 

antalet symtom de hade 

(inga, ett till två, eller alla 

tre). Sömnsvårigheterna 

mättes med PSQI ( the 

Pittsburg Sleep Quality 

Index), fatigue med  MFSI 

(Multidimensional Fatigue 

Symptom Inventory-Short 

Form) och depression med 

the Center of 

Epidemiological 

Studies—Depression. 

n=76 Alla kvinnor rapporterade sämre sömn, 

svårare fatigue, och gravare depressioner efter 

cytostatikabehandlingen. 

III 

P 

Payne, J., Piper, 

B., Rabinowitz, 

I & 

Zimmerman, M. 

2006 

USA 

Biomarkers, 

Fatigue, Sleep, 

and depressive 

Symptoms in 

Women with 

Breast Cancer: A 

Pilot Study 

Att se sambandet mellan 

cytostatikabehandling och 

förändringar i 

serumnivåerna i kortisol, 

melatonin, billirubin och 

serotonin. 

Patienterna (en testgrupp 

och en kontrollgrupp) fick 

fylla i frågeformulär 

gällande fatigue, sömn och 

depressiva symtom. 

Mätningar gjordes även 

med sömnaktivitetsmätare 

och serumanalyser. 

n= 22 Fatiguen ökade efter den första 

behandlingscykeln, sjönk därefter för att 

senare stiga vid det fjärde 

behandlingstillfället, och sedan avklinga efter 

behandlingens slut. Cancerpatientgruppen 

visade lägre serotoninnivåer, vilket i sin tur 

påvisades genom depressioner i större grad. 

III 

RCT 

 

Schwartz, A. 

2000 

USA 

 

 

 

Daily fatigue 

patterns and effect 

of excercise in 

women with 

breast cancer 

Beskriva påverkan på 

fatigue hos kvinnor med 

bröstcancer som antingen 

tränar eller inte under 

pågående adjuvant 

cytostatikabehandling 

Åtta veckors hembaserad 

aerobicsträning, mellan 15 

och 30 min, 3-4 dagar i 

veckan, under tre 

cellgiftskurer. Patienten 

rapporterar dagligen 

träningsfrekvens, hur 

intensivt och länge 

träningen pågått. I en 

fatiguedagbok rapporterar 

patienten den upplevda 

graden av fatigue (mha 

VAS-skala). 

n=31 

(4) 
De kvinnor som deltog i träningsgruppen, 

hade färre dagar av hög fatigue, och fler 

dagar av låg fatigue än kontrollgruppen. 

Skillnaderna var dock inte signifikanta. 

Vanligast var en stor ökning av fatigue under 

de tre cytostatikakurerna. 

 

II 

CCT 
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Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg   

Källa: Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 84)  

 

 

Tchen, N., Juffs, 

H., Downie, F., 

Yi, Q., Hu ,H., 

Chemerynsky, 

I., Clemons, M., 

Crump, M., 

Goss,P., Warr, 

D., Tweedale, M 

& Tannock, I. 

2003 

 Canada 

Cognitive 

Function, Fatigue, 

and Menopausal 

Symptoms in 

Women Receiving 

Adjuvant 

Chemotherapy for 

Breast Cancer 

 

Att avgöra incidensen och 

allvarlighetsgraden av 

fatigue och klimakteriella 

symptom samt dess 

påverkan på livskvalitet 

hos kvinnor som får 

cytostatikabehandling för 

bröstcancer. 

110 kvinnor fick välja 

någon de kände att ha som 

kontrollperson. Båda 

grupperna fick sedan 

rapportera sina 

upplevelser med flera 

självskattningsskalor inom 

fatigue, kognitiva 

funktioner och 

klimakteriella symtom. 

n= 210 De cancerdrabbdade patienterna visade 

upplevelser av större fatigue, större kognitiva 

funktionsstörningar, allvarligare 

klimakteriella symtom samt sämre livskvalitet 

relaterat till ovanstående. 

I 

RCT 

Wielgus, K., 

Berger, A., 

Hertzog, M 

2009 

USA 

Predictors of 

fatigue 30 days 

after completing 

anthracycline plus 

taxane adjuvant 

chemotherapy for 

breast cancer. 

Att ta reda på vad som 

orsakar fatigue 30 dagar 

efter avslutad behandling, 

samt att se om det 

föreligger skillnader i 

fatigue mellan en 

sömninterventionsgrupp 

och en hälsokostgrupp. 

Deltagarna delades 

slumpvis in i två grupper, 

en sömninterventions-

grupp och en 

hälsokostgrupp. 

Patienterna rapporterade 

upplevelsen av fatigue 

före, under och efter 

behandling. 

n= 96 De patienter som var med i 

sömninterventionsgruppen och som 

aktiverade sig dagtid drog mest nytta av 

interventionen. 

III 

RCT 


