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Abstrakt 
Trötthet är ett vanligt förekommande symtom vid långvarig och kronisk 
sjukdom. I engelskan används ofta begreppet fatigue för att beskriva den 
svaghet och utmattning som tröttheten medför. Syftet med denna 
litteraturstudie var att beskriva cancersjuka personers upplevelse av 
trötthet. Studien baserades på internationella vetenskapliga artiklar från år 
1995 och framåt. En kvalitativ innehållsanalys utifrån ett 
personperspektiv användes för att analysera de åtta utvalda artiklarna. 
Analysen resulterade i sex kategorier. Resultatet visar att vid  
cancersjukdom upplevs tröttheten olika och  beskrivs ofta på ett 
mångfacetterat sätt. Personerna kände brist på styrka och energi vilket 
påverkar det dagliga livet i alla aspekter, socialt, emotionellt och fysiskt. 
Behandlingen mot cancersjukdomen, såsom kemoterapi,  tycks vara en 
stor orsak till tröttheten. Trots vetskap om fenomenet trötthet är kunskap 
om förekomst och behandling inom detta område otillräcklig för att kunna 
möta de drabbade på ett tillfredställande sätt. För att ge god omvårdnad 
bör sjuksköterskan skapa en god relation med öppen och empatisk 
kommunikation. Omvårdnadsinterventioner bör ge emotionellt stöd och 
präglas av tillit, omtanke och respekt. 
 

 
Nyckelord: Trötthet, cancer, upplevelse, litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

3

Att leva med långvarig sjukdom innebär stor förändring för personen i det dagliga livet. 

Personen kan bli begränsad i sin förmåga att utföra dagliga sysslor som att rå om sin 

kropp eller i sociala aktiviteter (Hubsky & Sears, 1992). Människor som är hindrade att 

utföra sina dagliga aktiviteter måste hitta en ny balans i sitt liv (Jensen & Given, 1991). 

Många av dessa måste anpassa sin livsföring och aktiviteter till möjligheten att kunna 

vila (Glaus, 1993). Även vårdgivare måste anpassa aktiviteter och behandlingar till 

patienters behov av vila (Lucas, Theo & Ruud, 1996). 

 

Det engelska begreppet fatigue används frekvent synonymt med trötthet och svaghet. 

Fatigue bör inte ersätta dessa ord eftersom de har olika användningsområden. Trötthet 

förklaras som en tillfällig känsla av nedsatt styrka och energi (Richardson, 1995). 

Svaghet relateras till upplevelsen av att inte ha fysisk styrka och energi (Lucas et al., 

1996). Dessa känslor kan upplevas som en del av fatigue (Pickard-Holley, 1991). 

Fatigue kan upplevas såväl vid akuta infektioner (Strauss, 1991) som influensa till 

kroniska tillstånd som cancer (Aistairs, 1987). 

 

I det engelska språket används ordet både som substantiv och verb. Inom militären 

används fatigue som ett tillstånd efter militära övningar eller straffkommenderingar 

(Collins English Dictionary, 1979). Ordet fatigue har många olika användningsområden 

och används ofta inom vården. Oavsett mångfalden av tillämpningsområden är 

ordförklaringarna relaterade till varandra och delar följande karaktärer; fatigue som följd 

av aktivitet eller ansträngning, fatigue associerad till fysisk eller mental  trötthet och 

utmattning, fatigue som medför obehag och fatigue som orsakar en ofta temporär 

funktionell oförmåga i funktion hos organ, celler eller muskler som följd av överaktivitet 

(Ream & Richardsson, 1996).  

  

Fatigue har studerats i nära 75 år. Under det första världskriget undersöktes hur fatigue 

påverkade produktionen bland arbetsstyrkan inom industrin (Cameron, 1973). Därefter 

följde liknande studier under andra världskriget av Davis citerade i Crosby (1991) bland  

yrkesgrupper som piloter och skiftarbetare. Sjuksköterskor har senare utvecklat 

begreppet inom omvårdnadsforskningen. Det visar sig att sjuksköterskor framhäver en 
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bredare  och mer holistisk  definition på fatigue vilket uttrycks som; en totalt kroppslig 

subjektiv känsla av generaliserad utmattning. Subjektiviteten förklaras som att känslan 

är olika och individuell (Tack, 1990; Hubsky & Sears, 1992).  

 

Vid sjukdom och rehabilitering är trötthet ett vanligt symtom. Den kan vara tillfällig 

eller frekvent återkommande och kan även upplevas som kronisk (Kim, McFarland & 

McLane, 1995). Trötthet är ett vanligt symtom i samband med allvarliga sjukdomar, till 

exempel cancer. Prevalensen av trötthet i samband med kemoterapi har rapporterats 

ligga mellan 75-96% (Trendall, 2000). Utmattning och kronisk trötthet som har ett 

samband med både känslomässiga och somatiska faktorer, är ett område som är av 

betydelse för omvårdnad (Stevenson, 1990).  

 

Trendall (2000) ser ingen skillnad mellan akut och kronisk trötthet utan anser att 

tröttheten har olika nivåer. Trendall (2000) nämner Woo (1995) i sin artikel som skiljer 

på akut och kronisk trötthet. Den akuta tröttheten är lokal, temporär och skyddar 

individen från överansträngning och muskelskador. Den lindras genom en natts god 

sömn, vila och sund mathållning. Däremot har  den kroniska tröttheten ingen funktion, 

är odefinierbar och genomträngande. Det finns olika skalor för att mäta trötthet, vilket 

förefaller sig vara svårt att mäta och därigenom gradera. Detta bör utvecklas eftersom 

trötthet är dynamiskt, varierar mellan olika individer och olika tider på dygnet. 

Tröttheten kan inte mätas av en observatör och kan bara förklaras av den drabbade 

(Trendall, 2000). Den subjektiva upplevelsen av trötthet ger kännedom om människans 

uppfattning. Det är den subjektiva upplevelsen som prioriteras i omvårdnadsforskning 

och som bör dominera omvårdnadsforskningen (Lucas et al., 1996).  

 

Kunskap om orsaker och förekomsten av trötthet är knapp och otillräcklig även om 

fenomenet trötthet är ett känt och vidsträckande problem både inom sjukvården och i 

hemmen (Lucas et al., 1996). Orsakerna till trötthet hos cancerpatienter är inte helt 

klarlagda, men biologiska, psykologiska och sociala faktorer påverkar uppkomsten och 

upplevelsen av trötthet. Det finns fortfarande begränsad kunskap om hur effekten av 
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trötthet påverkar det dagliga livet, livskvalitén och det sociala livet för cancerpatienten 

(Richardson, 1995). 

 

Det finns många olika faktorer som nämns i samband med studier om trötthet. 

Intensiteten, varaktigheten, olika mönster i tröttheten och hur mycket tröttheten 

dominerar tillvaron. Tröttheten kan upplevas generell, omfattas av hela kroppen eller i 

en specifik del av kroppen såsom huvud, armar eller ben. Det är inte alltid det finns en 

förklaring till tröttheten (Lucas et al., 1996). 

 

Det kvalitativa förfaringssättet ger ett holistiskt perspektiv och utvecklar en förståelse 

för den enskilde individens upplevelser (Holloway & Wheeler, 1996, p. 2). Syftet med 

denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelse av trötthet vid 

cancersjukdom. 

 

Metod 

Litteratursökning 

Denna litteraturstudie beskriver upplevelsen av trötthet vid cancersjukdom. Materialet 

bestod av internationella vetenskapliga artiklar. Sökning skedde i huvudsak genom 

bibliografiska referensdatabaser, CINAHL, MEDLINE och PsycInfo. Sökningen 

begränsades till år 1995 och framåt. Sökord som användes var fatigue, trötthet och 

cancer kombinerat med ”lived experience”. För att begränsa antalet träffar och nå ett 

mer specifikt resultat i ämnet användes ord som trötthet och cancer tillsammans. 

Sökningen resulterade i 38 artiklar varav åtta svarade mot syftet. Kriterier för de åtta 

artiklar som användes i studien var att trötthet i samband med cancer belystes från ett 

patientperspektiv. De vetenskapliga artiklarna analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys. 
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Analys 

Innehållsanalys är en forskningsmetod som tillämpas för att analysera verbal och skriven 

kommunikation, brev, daganteckningar, böcker, dialoger samt rapporter och artiklar 

(Polit & Hungler, 1999, p. 209). Den beskriver förekomsten av ord, meningar och fraser, 

utan ett övervägande om materialet är olämpligt eller bristfälligt. Innehållsanalys berör 

betydelser, konsekvenser, avsikter och  sammanhang. Den ger information av det 

sammanhang och den miljö som data insamlats ifrån. Genom korta, koncisa slutsatser, så 

kallade kategorier tydliggörs budskapet. Metoden ger slutsatser med minsta möjliga 

förlust av originalmaterialet, på så sätt ökar kvalitén på resultatets slutsats och målet för 

innehållsanalysen är nådd. Innehållsanalysen har till uppgift att stå för kunskap och 

förståelse av fenomenen (Downe-Wamboldt, 1992). 

 

Innehållsanalys använder sig av olika ”steg” för att erhålla objektiv och systematisk 

information. Genom att styra analysprocessen med tydliga formulerade regler ökar 

objektiviteten (Polit & Hungler, 1999, p. 209). Reglerna eller stegen är till för att foga 

samman olika teman i litteraturen under ett grundligt och rimligt kategorisystem 

(Burnard, 1991). Kategorierna är baserade på syftet med undersökningen, vald 

analysdel, relevanta teorier, tidigare forskning litteratur och aktuell data. Beroende på 

vad forskaren vill lyfta fram ur innehållet använder sig denne av ett visst perspektiv. 

Kategorisystemet definierar karakteristisk data och skiljer på likheter och olikheter bland 

kategorierna. Syftet med undersökningen avgör kategoriernas bredd (Downe-Warmbolt, 

1992).  

 

Burnard (1991) beskriver en tematisk metod för innehållsanalys i 14 steg, vilken 

användes för analysen av litteraturen i denna studie. I det första steget skrevs aktuella 

textenheter upp. I de åtta artiklarna (Tabell 1), som omfattas av analysen fanns 600 

textenheter som motsvarade syftet. I steg två, kallad öppen kodning, lästes textenheterna 

igenom gång på gång för att bli medveten om personernas livsvärld och fördjupa sig i 

texten. Anteckningar gällande teman fördes i kanten. Steg tre bestod av en ny 

genomläsning varvid innehållet rubriksattes, kategoriserades, utifrån ett 

patientperspektiv. Irrelevant data uteslöts, så kallad ”dross”. Därefter granskades 
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kategorilistan i steg fyra och fördes samman under övergripande kategorier, kategorierna  

reducerades och breddades. I det femte steget jämfördes kategorierna och granskades 

åter igen. En slutlig kategorilista med liknande teman sammanfördes. För att säkra 

validiteten granskades materialet av kollegor i steg sex. Därigenom avgörs om forskaren 

själv påverkat resultatet av kategorierna. I steg sju lästes intervjutexterna och 

kategorierna igenom för att fastslå täckningen av alla infallsvinklar i textenheterna. 

Justeringar av kategorier skedde för att kategorierna skulle motsvara innehållet i 

textenheterna. I steg åtta skedde kodning av textenheterna med hjälp av kategorilistan. 

Textenheterna sammanfördes med koden genom att varje kodad textenhet klipptes ut 

från texten och klistrades in under respektive kategori i steg nio och tio. Steg elva bestod 

av en återgång till texten för att se om citat var placerade under överrensstämmande 

kategorier. Detta är en validitetskontroll av kategoriseringen. Varje kategori 

sammanställdes och jämfördes därefter med textmassans helhet i steg tolv. Resultatet 

började framträda i steg 13 där varje kategori beskrevs i text med citat. I det sista steget 

diskuterades resultatet i förhållande till litteraturen. Som en jämförelse med tidigare 

forskning granskades annan litteratur.  
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Tabell 1. Översikt av analyserade artiklar (n=8) 
Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 

 
1) Brown et 
al. (2000) 

 
Kvantitativ             
Beskrivande/ 
jämförande 

 
75 män, 35 kvinnor,    
medelålder 55,         
med hudcancer,    
deras 12 sista 
levnadsmånader 

 
Frågeformulär var 
3:e månad i upp till 2 
års tid 

 
Under det sista året av 
patienternas liv förblir den 
kognitiva förmågan stabil.                
Deras copingstrategier ökade. 

2) Cella  
(1998) 

Kvantitativ             50 cancersjuka 
personer 

Frågeformulär 
Ko-hort  

Det finns samband mellan 
trötthet och kvliteten på livet. 
Låg hemoglobinhalt påverkar 
tröttheten och därmed kvliteten 
på livet. 

3) Ferrell et 
al. (1996) 

Kvalitativ               
Beskrivande/      
deskriptiv 

910 personer med 
bröstcancer, 
livmodercancer eller 
thyroideacancer,    
mellan 22-79 år 

Litteraturstudie 
Narrativa intervjuer 
Innehållsanalys av 
brevundersökning 

Trötthet påverkar fysiskt, 
psykiskt, socialt och spirituellt.                         

4) Glaus et al. 
(1996) 

Kvalitativ 
Jämförande 

20 cancersjuka 
personer, 20 friska 
personer                      
9 kvinnor, 11 män 
mellan 42-81 år 

Grounde theory 
Semistrukturerade 
intervjuer 

Tröttheten kategoriserades i 
fysiska, affektiva och kognitiva 
uttryck. Fysiska tecken var mer 
frekventa än affektiva tecken i 
båda grupperna. 

5) Harpham 
(1999) 

Kvalitativ               Självupplevd      
Patienters upplevelser 

Fenomenologisk 
Redovisning i första 
person 
Litteraturstudie 

Cancerrelaterad trötthet har 
effekt på familj, arbete, socialt, 
finansiellt och intimitet med 
partner. 

6) Hilfinger 
Messias et al. 
(1997) 

Kvalitativ               127 vuxna 
kemoterapipatienter, 
88 kvinnor, 39 män,  
medelålder 55 år 

Grounded theory 
Litteraturstudie 
Semistrukturerade 
intervjuer 

Upplevelsen av trötthet. Effekter 
på välmåendet. Budskap om 
trötthetens ursprung.                        
Emotionella reaktioner. 
Medvetenhet och förväntningar.                      
Aktivitet.                                       
Strategier och planer. 

7) Ream & 
Richardson 
(1997) 
 

Kvalitativ               
 

12 kvinnor och 3 
män,mellan 29-74 år, 
9 med cancer och 6 
med KOL 
 

Fenomenologisk 
Litteraturstudie 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 

Cancer är ett komplext fenomen 
som påverkar fysiskt, psykiskt, 
emotionellt och dagligt liv. 
 

8) Vogelzang 
et al. (1997) 

Kvantitativ             419 personer, 
medelålder 65 år, med 
bröstcancer och 
genital cancer, 197 
onkologer, 200 
primära vårdgivare, 
vanligtvis 
familjemedlemmar 
 

Fenomenologisk 
Trepartstudie         
Telefonintervjuer    
Frågeformulär 

Läkare underbehandlar och 
förbiser tröttheten enligt 
onkologerna. Patienterna tycker 
att trötthet bör behandlas.                            
Tröttheten påverkar dagligt liv. 
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Resultat 

Analysen resulterade i sex kategorier (Tabell 2), dessa beskrivs i löpande text samt med 

citat ur artiklarna.  

 

Tabell 2 Översikt av kategorier (n=6) 

Kategorier 

 

Att känna brist på styrka och energi 

Att känna påverkan på humör, självkontroll och koncentrationsförmåga 

Att känna minskad motivation till livet 

Att arbete, ekonomi, familj och relationen till andra försämras 

Att bli trött av behandling 

Att försöka kämpa för att överleva 

 

 

Att känna brist på styrka och energi 

Tillsammans med tröttheten upplevdes svaghet. Personer kände allt ifrån lite svaghet till 

fullkomlig svaghet och en känsla av utmattning som kom fortare för varje gång. De 

upplevde att de inte kände sig lika starka som tidigare (Cella, 1998; Ferrell, Grant, Dean, 

Funk & Ly, 1996; Glaus, Crow & Hammond, 1996; Harpham, 1999; Hilfinger Messias, 

Yeager, Dibble & Dodd, 1997).Upplevelsen av att det inte längre fanns någon energi 

medförde att personer begränsade sina aktiviteter till det absolut nödvändigaste, 

förmågan att fungera avtog (Harpham, 1999; Hilfinger Messias et al., 1997). Tidigare 

aktiviteter som att se på tv, läsa en tidning, arbeta i hemmet eller basala saker som att äta 

och klä på sig blev för många en allt för energikrävande uppgift (Ferrell et al., 1996; 

Glaus et al., 1996; Harpham, 1999; Hilfinger Messias et al., 1997; Ream & Richardson, 

1997). En känsla av lathet uppstod (Glaus et al., 1996; Harpham, 1999).  

 
I´m finding that I´m slowing down a whole lot. I´m not able to do as much as I used 
to do and all I do is rest and sleep. That´s it. That´s a typical day. I just don´t have 
any energy. (Hilfinger Messias et al: 1997, p. 46) 
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It is in the limbs, but also in the head;  one is too listless to read a newspaper or to 
watch television; it is total tiredness. (Glaus et al: 1996, p. 87) 

 

För att kunna fungera som människa blev personer tvungna att sänka tempot och sprida 

ut aktiviteter över dagen för att känslan av att fortfarande vara aktiv skulle kvarstå 

(Ferrell et al., 1996; Glaus et al., 1996; Hilfinger Messias et al., 1997; Vogelzang et al., 

1997). Behovet av sömn och vila blev bestående. Personer upplevde att en tupplur före 

och efter en ”tripp” och planerade vilostunder var ett måste för att klara av situationen 

(Cella, 1998; Ferrell et al., 1996; Glaus et al., 1996; Harpham, 1999; Hilfinger Messias 

et al., 1997). Personer vidtog varje chans att försöka sova och de kände en trötthet ända 

in i märgen, en trötthet som var definitiv och extrem (Ferrell et al., 1996; Hilfinger 

Messias et al., 1997). Trötthet gick inte att ignorera till skillnad från den normala 

tröttheten (Harpham, 1999). Några personer upplevde att intensiteten av tröttheten hade 

minskat, det hade varit värre före diagnosen (Ferrell et al., 1996).  

 
My fatigue is minimal. It was far worse before the diagnosis. Once again, I´m 
fortunate not to have this problem. (Ferrel et al: 1996, p. 1543) 

 
 
Många gånger kunde tröttheten inte förklaras med ord som svaghet, utmattning, 

håglöshet. Det krävdes mer beskrivande ord och liknelser för att kunna förklara något 

som innefattade hela kroppen och var så totalt närvarande (Hilfinger Messias et al., 

1997; Ream & Richardson, 1997). Personer beskrev upplevelsen av trötthet som att ha 

blivit slagen överallt, som att ha blåmärken fast att det inte fanns några. Benen kändes 

som spagetti, att bränslet rinner ur och att man börjar sjunka, ha gummiknän, inget som 

håller en uppe. (Hilfinger Messias et al., 1997; Glaus et al., 1996; Ferrel et al., 1996). En 

person i en studie av Ferrel et al. (1996) beskrev tröttheten som ”But the fatigue issue, 

call it wet cement. It is wet cement. (It´s) very different from, I´ve worked hard and I´m 

really tired. Big difference” (p.1543). Personer upplevde känslan av att de befann sig i 

en annan värld, som att de blivit övergivna av sina egna kroppar (Ream & Richardson, 

1997; Ferrel et al., 1996). 

 
If I work in the garden, suddenly I feels as though the gasoline ran out and nothing 
goes anymore. I then need to lie down and wait until some gasoline runs in again. 
(Glaus et al: 1996, p. 87) 
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It is like when you run in a race and you´re exhausted and I mean exhausted…  
You´re really drained, as if you want someone to pump some blood into you 
(punching her hand)… you know like a clockwork person you want to be wound up 
again. (Ream & Richardson: 1997, p. 48) 
 

Att känna påverkan på humör, självkontroll och koncentrationsförmåga 

Känslor som frustration, irritation, aggressivitet och ilska nämndes ofta i samband med 

trötthet och många  personer upplevde att de blev irriterade på sig själva när de inte kom 

någon vart (Brown et al., 2000; Cella, 1998; Ferrell et al., 1996; Glaus et al., 1996; 

Harpham, 1999; Hilfinger Messias et al., 1997; Ream & Richardson, 1997). Starka 

känslor som nedstämdhet, ängslan, oro, skuld och depression uppdagades när människor 

med cancer insåg att tröttheten var något som kommer att hålla i sig för evigt (Glaus et 

al., 1996; Harpham, 1999; Hilfinger Messias et al., 1997; Ream & Richardson, 1997). 

Som följd av de emotionella förändringarna blev funderingarna runt omkring döden och 

överlevnaden mer påtagliga, de upplevde en stor oro och olust (Vogelzang et al., 1997). 

Ett fåtal personer upplevde att de kände sig rätt normala och i bra form om de bortsåg 

från tröttheten. De tyckte att saker och ting hade löst sig relativt bra (Hilfinger Messias 

et al., 1997). 

  
With the feeling tired you feel kind of depressed… I feel down all the time to a 
certain degree… You know sometimes you think ”What´s the point”… ”What´s the 
point in life?”. (Ream & Richardson: 1997, p. 49) 
 
To be unsatisfied, indecisive. Changeable. Out of balance. Aggresive? Irritable. 
(Glaus et al: 1996, p. 88) 

 
The only thing that has changed is my level of energy. (Hilfinger Messias et al: 
1997, pp. 46-47) 
 

Personer beskrev att de tappade kontrollen över sina liv, över sig själva som människa 

och över tröttheten i sig. Denna brist av kontroll skapade känslor av osäkerhet samtidigt 

som självkänslan påverkades, de kände sig värdelösa. Personerna beskrev en känsla av 

att de inte kände igen sig, att de inte var sig själva (Ferrell et al., 1996; Glaus et al., 

1996; Harpham, 1999; Hilfinger Messias et al., 1997; Ream & Richardson, 1997). 

Tröttheten gjorde dem självfokuserade, de prioriterade att bara ta hand om sig själva, 

fokuserade endast på deras behov för att klara av dagen, tröttheten hade gjort dem 
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egocentriska (Ferrell et al., 1996; Glaus et al., 1996). Tröttheten medförde även en stor 

mental trötthet, utmattning, vilket gjorde att intresset och motivationen att ta del i vad 

som hände runt om människorna avtog (Ferrell et al., 1996; Glaus et al., 1996; Harpham, 

1999). Koncentrationsförmågan blev sämre, minnet sviktade och många upplevde att de 

inte kunde hålla sina tankar adekvata (Ferrell et al., 1996; Glaus et al., 1996; Harpham, 

1999; Ream & Richardson, 1997). Det fanns en önskan om att bara få bort tröttheten ur 

tankarna och försöka glömma den (Brown et al., 2000). 

  
You feel like you´re not in control of things. That you aren´t personally in control of 
what´s going on. You kind of think you´re in the lap of the gods. (Ream & 
Richardson: 1997, p. 50) 

 
I have learned to be more ”selfish” due to fatigue and pain. As mych as I would 
sometimes want to spend time with friends and family, I learned I had to say ”no” 
to seeing them and”yes” to myself  for rest. (Ferrel et al : 1996, p. 1545) 
 
… trying to forget, putting it out of my mind. (Brown et al: 2000, p. 289)  

 

Att känna minskad motivation till livet 

Tröttheten upplevdes som en osynlig skada som formade det dagliga livet och framtida 

planer. Personer upplevde att tröttheten satte en stark prägel på deras vardagliga göromål 

och aktiviteter som tidigare varit helt självklara var nu en omöjlighet för många (Cella, 

1998; Harpham, 1999; Ream & Richardson, 1997). Motivationen och orken att utföra de 

vanliga typen av göromål i huset minimerades i takt med tröttheten. Förmågan att delta i 

olika aktiviteter och att ta hand om barnen upplevdes krävande, vilket ledde till en 

försämrad livskvalitet (Ferrell et al., 1996; Harpham, 1999; Ream & Richardson, 1997; 

Vogelzang et al., 1997). Glädjen och aptiten till livet upphörde när personerna kände sig 

oförmögna att delta fysiskt, intellektuellt, emotionellt och spirituellt (Ferrell et al., 1996; 

Ream & Richardson, 1997). 

 
I feel a different person, well I´m sure must be… I always had a zest for life, you 
know, I always enjoyed life. Now I don´t really enjoy life that much if I am honest 
with myself. How can I, when I feel most of the time sort of down, even if I feel good 
there is still an element of me that is down. (Ream & Richardson: 1997, p. 49) 
 
To me, quality of life is how it was to get through life on a daily basis and how I feel 
about myself and others. Body scans for thyroid cancer are extremely difficult- not 
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as a procedure but being deprived of thyroid hormone is difficult physically and 
emotionally. It becomes difficult to cope with life (taking care of kids, housework, 
etc.) on a daily basis bacause of being extremely tired, lacking energy and desire to 
do anything. When off thyroid, I stop caring about things and my quality of life 
becomes much worse. (Ferrel et al: 1996, p. 1543) 

 

Att arbete, ekonomi, familj och relationen till andra försämras 

Ett arbete kräver mycket energi och engagemang som helt enkelt inte fanns hos dessa 

personer. De flesta kunde inte fullfölja sina arbeten som tidigare, personer upplevde att 

de gjorde ett dåligt jobb och kände sig oförmögna att klara av arbetslivet. Det uppstod en 

känsla av panik (Ferrell et al., 1996; Harpham, 1999; Ream & Richardson, 1997). 

Personer med cancersjukdom upplevde att de arbetade saktare, att intresset för arbetet 

hade minskat och att chefen påpekade att de var slöa för att det tog för lång tid (Ferrell et 

al., 1996; Hilfinger Messias et al., 1997). Personer som valt att inte fortsätta att arbeta 

kände en stor glädje över detta beslut (Hilfinger Messias et al., 1997). Som följd till att 

de slutade eller minskade ner på sina arbeten drabbades ekonomin. Personer upplevde en 

finansiell stress och oro på grund av minskad inkomst (Harpham, 1999). 

 
I have been able to maintain employment part time but financially cancer has been 
devastating, even with insurance coverage. We had to sell our home and car and 
difficult to maintain decent standard of living. (Ferrel et al: 1996, p. 1545) 
 
I´m lucky I´m not working. I cannot imagine women who go through this and hold 
down a fulltime job. I really can´t imagine that. (Hilfinger Messias et al: 1997, p. 
46) 

 

Upplevelsen av att vara starkt begränsad att fullfölja ett socialt nätverk var något som 

personer poängterade. Ett tidigare socialt liv hade ersatts av begränsningar på grund av 

tröttheten, många upplevde att de inte hade någon ork och lust att träffa vänner och 

bekanta (Cella, 1998; Ferrell et al., 1996; Ream & Richardson, 1997; Vogelzang et al., 

1997). Det kunde även vara svårt att orka ta del i en konversation, enkla sociala 

situationer blev för komplicerade att klara av (Harpham, 1999). Många personer 

upplevde att familjen blev mer påverkad av tröttheten än enskilda personer i deras 

omgivning, vilket ledde till att det blev svårt att upprätthålla en fungerande familj. Det 

fanns ingen energi eller glädje över för barn och respektive (Ferrell et al., 1996; 

Harpham, 1999). Relationen till make/maka blev förändrad, såsom intimiteten med 
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partnern, vilket upplevdes som frustrerande (Harpham, 1999). Många upplevde 

avsaknad eller minskat intresse för sexuella inviter på grund av att tröttheten raderade ut 

den lust och längtan som tidigare funnits (Ferrell et al., 1996; Harpham, 1999).  

 
I remember going home and I just lay down in bed. I saw my baby but I couldn´t 
appreciate him. Sometimes, it was like I couldn´t be around him. I couldn´t be near 
him because he would cry. He would irritate me. All I wanted to do was sleep. So 
that was… painful, in a way, because being a new mother you just want to be with 
your son, your new baby. (Ferrel et al: 1996, p. 1545) 
 
… The other thing is I really didn´t have any social life during that time, because I 
just didn´t feel I could cope. I had to go to bed early each evening. (Ream & 
Richardson: 1997, p. 49) 
 
When obstacles, such as the loss of a body part, discourage an easy resumption of 
sexual relations, fatigue may keep patients from investing the emotional and 
physical energy it takes to initiate intimacy that has become awkward. (Harpham: 
1999, p. 185) 

 

Att bli trött av behandling 

Under och efter pågående strålbehandling och kemoterapi upplevdes en enorm trötthet 

och svaghet, personer upplevde under denna tid att de levde avskilt från omvärlden. 

Personer beskrev att de kände sig dödliga, helt utslagna och att det kunde ta upp till två 

veckor innan de kände för att kliva ur sängen (Ferrell et al., 1996; Hilfinger Messias et 

al., 1997; Ream & Richardson, 1997). Personer som var medvetna om att behandlingen 

skulle ge en ökad trötthet som bieffekt, tvingades att acceptera tröttheten som verklig, de 

stannade hemma och vilade den tiden som behandlingen varade (Ferrell et al., 1996; 

Hilfinger Messias et al., 1997). Under uppehåll i behandlingen eller vid halva doser 

upplevde personer en mindre trötthet och en ökad energi (Hilfinger Messias et al., 1997).  

  
During the week of chemo, I was sleeping 15 hours a day, (taking) one to two naps 
every day, and it wasn´t like I had a choice of falling asleep or not. I would just 
konk out. (Hilfinger Messias et al: 1997, p. 46) 
 
Furthermore these patients experience a ”chemotherapy-induced haze” where they 
feel ”detached” from the world. These sensations are difficult to manage, and for 
some cancer patients they prove overpowering necessitating immediate sleep. 
(Ream & Richardson: 1997, p. 50) 
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I´ve got a lot more energy, and I think again it´s because of the half-dose. (Hilfinger 
Messias et al: 1997, p. 46) 

 

Att försöka kämpa för att överleva 

Det sägs att hoppet är det sista en människan överger, men personer funderade många 

gånger på meningen med livet och varför tröttheten drabbade just dem. De kände sig 

trötta på att behöva kämpa för att överleva när andra tog det för givet (Brown et al., 

2000; Ferrell et al., 1996; Ream & Richardson, 1997). Personer upplevde att de inte 

klarade av att gå vidare, förhoppningar om förändring följdes av besvikelse. De slutade 

att bry sig om saker och att kämpa mot sjukdomen. (Ferrell et al., 1996; Harpham, 1999; 

Hilfinger Messias et al., 1997; Vogelzang et al., 1997). Några personer upplevde dock 

en känsla över att det var mycket viktigt att försöka få tillbaka ett normalt liv, att de var 

tvungna att kämpa mot tröttheten, aldrig ge upp (Ferrell et al., 1996; Glaus et al., 1996).  

 
I am constantly asking myself the question- why me? (Brown et al: 2000, pp. 289-
290) 

 
For me I feel that I have fought enough, given enough, lost enough. I´m tired of 
having to struggle just to survive while watching others take that it for granted. 
Sometimes it´s easier to look upon my cancer as a curse. When I do find myself 
feeling low I try to look upon my battles as a gift of sorts. Because I have had to 
fight so hard to live. I have been blessed with an appreciation of life that only us 
survivors can achieve. (Ferrel et al: 1996, p. 1546)  

 

Personer upplevde att de inte riktigt blev tagna på allvar när de nämnde sin trötthet, de 

kände sig betvivlade och missförstådda. Personer fick höra att tröttheten var en normal 

eller förväntad del av behandlingen och accepterades därför  inte som ett ”riktigt” 

problem (Ferrell et al., 1996; Harpham, 1999). Personer med cancer tyckte att tröttheten 

var ett symtom som skulle behandlas och att det var lika viktigt att behandla tröttheten 

som smärtan och cancern i sig (Vogelzang et al., 1997).  

 
When survivors answer honestly, ”I´m tired,” well-intentioned family and friends 
try to normalize the fatigue by responding, ”Gosh, I´m tired, too, and I don´t have 
cancer” or ”It´s because you´re older now,”or they might tease, ”I wish I had an 
excuse to take a daily nap!” (Harpham: 1999, p. 183) 
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Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelse av trötthet vid 

cancersjukdom. I studien, som baserades på artikelanalys av åtta artiklar, identifierades 

sex kategorier som motsvarade syftet. 

  

Personer upplever tröttheten i form av brist på styrka och energi där, för många, normala 

aktiviteter blir en omöjlighet. Behov av sömn och vila blir en bestående faktor. 

Tröttheten ger upphov till ett förändrat beteende, som gör att personer upptäcker 

annorlunda och oväntade reaktioner hos sig själva, emotionellt som spirituellt. Personers 

vardag blir påverkad då de inte har kraft och förmåga att ta tag i situationer, följden blir 

försämrad livskvalité. Den framtida arbetskarriären blir påverkad på grund av tröttheten 

och därmed även ekonomin, vilket många upplever som oroväckande och frustrerande. 

Tröttheten påverkar familjelivet och relationer till vänner och närstående på ett negativt 

sätt. Personer upplever att de blir socialt isolerade, att de inte har intresse eller energi att 

värdesätta vare sig vänner, barn eller partner. Den cancerbehandling som personer 

erhåller ger en känsla av utslagning och svaghet där tröttheten är den största bieffekten. 

Hoppet är det sista människan överger men när en människa ständigt känner sig trött, 

blir missförstådd och känner att det aldrig blir någon förändring börjar hon att tvivla. 

Personer i denna studie började tvivla på livets mening och på att tröttheten ska bli 

accepterad som ett verkligt problem. 
 

Resultatet av denna studie visar att det är viktigt att förstå helheten av tröttheten och att 

bryta sönder den i beståndsdelar för att återuppbygga den i olika modeller. Det gör det 

möjligt att identifiera nya användbara termer och metoder i omvårdnaden av den sjuke. 

Trötthet är komplext och upplevs mångfacetterat och subjektivt (Trendall, 2000). En av 

anledningarna till bristande intresse för ämnet trötthet är avsaknad av effektiva 

interventioner för att förebygga tröttheten. Tröttheten är ansedd som en oundviklig del 

av cancer och dess behandling. Patienter blir avvisade inom vården med att det är något 

de får lära sig att leva med. Det är ovanligt att hitta en specifik orsak som är lätt att 

övervinna, de gånger de upptäcks bör de behandlas. Vanligare är att det förutom cancern 

och dess behandling inte finns någon orsak till tröttheten (Stone, Richards & Hardy, 

1998). 
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Omvårdnadsteoretikern Carnevali (1999) beskriver en modell för 

omvårdnadsdiagnostiskt resonemang som sjuksköterskor kan använda sig av för att 

beskriva omvårdnadsproblem och behov, vilka de avser att diagnostisera och behandla. 

Modellen kallas Dagligt Liv ↔  Funktionellt Hälsotillstånd (DL ↔  FH), där båda 

komponenterna är ömsesidigt beroende och interagerade med varandra. Det dagliga livet 

inverkar på hur individen fungerar och anger kraven på den funktionella förmågan. Den 

funktionella förmågan påverkar i sin tur individens förmåga att leva sitt dagliga liv.  

 

I Carnevalis modell beskrivs individen med tillgång till inre resurser för att kunna 

tillgodose hälsorelaterade utmaningar. Till dessa resurser hör styrka, uthållighet, 

sinnesförnimmelser, sinnestämning, kunskap, motivation, mod, färdigheter och 

kommunikation. De yttre resurserna finns utanför individen; bostad, gemenskap, 

kommunikationsmöjligheter, människor, material, tekniska hjälpmedel, teknologi, 

transport, pengar och husdjur. För att uppnå en hälsorelaterad balans mellan krav och 

resurser för personer som lever med trötthet vid cancersjukdom krävs att personer får 

hjälp med att återfinna styrka, uthållighet och motivation. Personerna måste känna att de 

har omgivningens fulla stöd för att uppnå de inre kraven som krävs för att fungera i 

dagligt liv.  

 

I en studie av Chen (1986) upplevde personer trötthet hela tiden, mer eller mindre. 

Tröttheten var som en ständig motståndare till livets aktiviteter. Hicks (1990) och Nail 

och Winningham (1995) skriver att trötthet ger naturliga reaktioner, som att behöva 

minska ner på fysiska aktiviteter. Med tiden kan det leda till att personer upplever 

minskad förmåga att fungera och tolerera normala aktiviteter. Vercoulen et al. (1996) 

rapporterade att trötthet var ett vanligt förekommande symtom och ett stort problem 

även vid sjukdomen multipel scleros (MS). Den trötthet och svaghet som upplevdes av 

personer i den aktuella studien kan liknas med upplevelser i en studie av Hallberg och 

Carlsson (1998). Där framkom att personer som lever med fibromyalgi upplever trötthet, 

utmattning och brist på styrka och energi.  
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Madjar (1997) redovisar att personer kände sig så förändrade och överväldigade av 

upplevelsen av att vara sjuk att de inte kunde se sig själv som de varit tidigare. De kände 

främlingskap och avsky gentemot den egna kroppen och såg den som ovillig till att 

samarbeta. Detta kan liknas med vad personer i den aktuella studien upplever. Vidare 

skriver Madjar att sjukdom och smärta ofta har en gemensam kapacitet att framhäva en 

smärtsam medvetenheten om den egna kroppen som inte går att ignorera. Att det har 

varit enkelt att leva har ditintills tagits för givet. Sjukdom medför framförallt en 

förändrad känsla av att finnas till. Känslan av att känna sig själv försvinner och måste 

återfås.  

 

Vår naturliga kropp är enligt Madjar den kropp som vi lever i och känner från insidan. 

Vi tar för givet att den är funktionsduglig, att den sover på natten och vaknar på 

morgonen, att den rör sig utan ansträngning utan vår medvetenhet. Det är förlusten av 

den välbekanta kroppen som signalerar sjukdom Ett djupt inneslutet behov av en 

välbekant känsla av en fungerande kropp uppstår, vilket människor ofta uttrycker det – 

som att bli sig själv igen. Personer i den aktuella studien upplever och beskriver 

tröttheten i relation till deras kroppar i likhet med Madjar (1997). 

 

Mock et al. (1997) visade att trötthet, ångest, depression och svårigheter att sova 

relaterades till en sämre fungerande kropp. Hallberg och Carlsson (1998) skriver vidare 

att kvinnor med fibromyalgi upplever reaktioner som aggressivitet och irritation i 

samband med smärta, vilket kan jämföras med personers upplevelser av trötthet vid 

cancersjukdom. Det går inte längre att lita på att kroppen ska uppföra sig som förväntat 

skriver Bland (1999) om personer som har kroniska bensår, vilket samstämmer med 

personer som upplever trötthet i samband med cancer, det finns även en likhet i att 

varken tröttheten eller bensåren går att kontrollera. I en studie av Bowman  (1991) 

upplevde personer med kronisk ryggsmärta en känsla av att smärtan tog kontrollen över 

livet. De kunde aldrig delta i aktiviteter utan att fundera över om smärtan skulle tillta 

eller komma tillbaka. Vidare skriver Bowman att personer upplevde att de var tvungna 

att lära sig att leva med smärtan, denna insikt gjorde att de kände hopplöshet till ett 

fungerande liv, vilket samstämmer med personer i den aktuella studien. 
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Personer som lever med trötthet vid cancersjukdom var tvungna att bli självupptagna för 

att klara av sina liv, vilket kan jämföras med vad Benzein, Norberg och Saveman (2001) 

redovisar. Personer talade här om att det var viktigt att ha en god relation till sig själv, 

vilket inte var lätt eftersom deras kroppar och den mentala funktionen var negativt 

påverkad. Det verkade som att en god relation till dem själva var viktig för förmågan att 

upprätthålla goda relationer gentemot omgivningen. Shin (1999) återgår till en studie av 

van Manen (1990) för att beskriva kvinnors upplevelse av bröstcancer och genomgående 

av mastectomi. Där kvinnor upplevde en förändrad attityd och prioriteringar i livet. 

 

Hallberg och Carlsson (1998) redovisar i sin studie hur kvinnor som lever med 

fibromyalgi använde olika metaforer/ liknelser för att uttrycka upplevelsen av smärta. 

Personer uttryckte sig, som att hela kroppen brann eller som att ha tunga vikter i armarna 

vilket samstämmer med hur personer i den aktuella studien uttrycker sin trötthet. I en 

intervju med en fibromyalgisjuk kvinna (O`Loughlin, 1999) framkom hur kvinnan måste 

anpassa sina dagliga aktiviteter till smärtan. För henne betyder manipulerandet med 

smärtan och att ständigt försöka hitta en balans i livet, att smärtan kontrollerar hennes liv 

istället för att själv styra sitt liv. Effekterna av vad smärtan medförde var svårare att 

acceptera än smärtan i sig. Bland (1999) visar i sin studie att när fysisk svaghet innebär 

en daglig strid för att bibehålla frihet och självständighet finns där en försiktighet till att 

göra något för att riskera att förlora detta.  

 

Den aktuella studien kan jämföras med Shin (1999) som redovisade att kvinnor med 

bröstcancer upplevde en oro för att förlora sitt tidigare liv och att bli beroende av andra, 

vilket även en studie av Bowman (1993) visar, där personer med kronisk ryggsmärta 

upplever beroende som något negativt. Bland (1999) redovisade att kroniska bensår 

påverkade det dagliga livet och välmående i stor utsträckning. Bland skriver vidare att 

den nödvändiga vilan medför svårigheter. Livet måste gå vidare och hushållssysslorna 

måste skötas. En person säger att vilan blir obetydlig eftersom han måste arbeta för att 

försörja familjen. Det är svårt att göra prioriteringar trots att besluten handlar om att 

klara dagen eller göra livsförändringar som betalar sig i framtiden. I en studie av 

Bowman (1991) upplever personer, som lever med kronisk ryggsmärta, att livsstilen och 
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kvalitén på livet förändras. Livet domineras av smärta vilket gör att personer upplever 

att det inte är värt att leva. Personer spenderade mycket av sin tid till att hantera smärtan 

och söka medicinsk hjälp. Benzein, Saveman och Norberg (2000) redovisar att god 

livskvalitet är att ha meningsfulla hobbies, möjlighet att läsa en god bok eller att lyssna 

på bra musik, vilket samstämmer med personer i den aktuella studien.  

 

Enligt Carnevali (1999) är pengar en yttre resurs, en grundförutsättning för att befrämja 

eller bevara hälsa. Personer i studien nämner minskade ekonomiska resurser som följd 

av att inte kunna arbeta i samma utsträckning som tidigare. I en studie av Libbus (1996) 

beskrev en kvinna att det var stressande att arbeta heltid för att senare komma hem och 

arbeta lika mycket. Bowman (1991) redovisade att personer med kronisk ryggsmärta 

inte kunde arbeta på grund av smärta och att de upplevde hopplöshet över att inte kunna 

fullfölja sin anställning. Vidare skriver Bowman att personer var tvungna att gå ner i 

arbetstid då de upplevde smärta. Enligt Isernhagen (1988) behöver människan vara 

produktiv. Möjligheten till fortsatt arbete leder till, för många, en ökad självkänsla, både 

inom arbetet och familjen.  

 

Tillgängligheten till människor är enligt Carnevali (1999) en av de viktigaste yttre 

resurserna. I studien framhölls inte familj, vänner och sjukvårdspersonal som befintligt 

stöd för de cancersjuka. Istället framkom att den sjuke kände sig för trött för 

engagemang med personer i omgivningen. Mannerkorpi, Kroksmark och Ekdahl (1999) 

anför i sin artikel om att leva med fibromyalgi att de flesta drabbade fick hjälp och stöd 

med hushållsarbete och var nöjda med sin partners inblandning. Den aktuella studien 

redovisar att relationen och intimiteten till partnern blir påverkad då personer saknar ork 

och lust. Roberts, Turney och Knowles (1998) redovisar att personer som genomgår 

cancerbehandling ofta fokuserar sig på sexualitet och fortplantning. Det är för många 

personer ett stort bekymmer.  

 

I studier av Greenberg, Sawicka, Eisenthal och Ross (1992); King, Nail, Kreamer, Strohl 

och Johnson (1985); Longman, Braden och Mishel (1996); Winningham et al. (1994); 

Blesch et al. (1991) framkommer att trötthet är den vanligaste och mest stressande 
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bieffekten av cancerbehandling, vilket kan liknas med personers upplevelse av trötthet 

vid cancersjukdom. Aistars (1987) visade att tröttheten kan påverka alla dimensioner av 

den cancersjukes liv. Hoagland, Bennett, Morrow och Carnrike (1983); Buccheri, 

Ferrigno, Curcio, Vola och Rosso (1989); Morrow, Lindke och Black (1991); 

Winningham et al. (1994) rapporterade att tröttheten var en av många bieffekter även vid 

dosreducering eller vid behandling som inte togs kontinuerligt. Detta i jämförelse med 

personer i den aktuella studien som upplevde ökad energi och minskad trötthet vid 

uppehåll och dosminskning.  

 

I Benzein et al´s. (2001) artikel om hopp hos cancerpatienter beskrevs skillnaden i att 

hoppas på någonting, med vilket menas ett hopp om att bli botad och att leva i hopp. Det 

vill säga en försoning och tillfredsställelse med döden. Vidare resulterade Benzein et 

al´s. studie i olika ingående teser om vad hopp kan innebära; ett hopp att bli botad, hopp 

att kunna leva ett så normalt liv som möjligt, hopp om nära bestående relationer och en 

tillfredsställelse med livet som det är. I den aktuella studien beskriver personer hopp om 

att tröttheten är obeständig och tänker sig inte tröttheten evig. Tröttheten beskrivs som 

något de är tvungna att bemästra vilket kan jämföras med personer i Bowman´s (1991, 

1993) studie, där personer med kronisk ryggsmärta kände att de inte var redo att ge upp 

kampen och låta smärtan vinna.  

 

Nowotny (1986) och Rustoen (1995) skriver att tron på någonting eller att ha förtroende 

för någon påverkar hoppet i stor utsträckning. Nowotny och Rustoen skriver vidare att 

förväntningar, mål, valmöjligheter och framtidsutsikter är viktiga komponenter till hopp. 

Parker (1999) hävdar att kritiska tillstånd blir en angelägenhet för hela familjen. Att vara 

nära döden involverar endast de som har den intimaste kontakten med varandra. 

Fokuserade på den aktuella situationen inhämtar de berörda kollektiv styrka. Personer 

som lever med trötthet vid cancersjukdom upplever att det är mycket viktigt med 

framtidsplaner. Många strävar efter att uppnå känslan av ett tidigare normalt liv. 

 

En person i Benzein et al´s. (2001) studie säger att det är symtomen som är avgörande 

för hur stort hoppet är. Tillämpas den tolkningen i studien om trötthet vid 
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cancersjukdom blir konsekvensen av ökad trötthet en lägre grad av hopp. Vidare 

beskriver personer (Benzein et al.) att när de accepterade sin situation, att inte kunna 

leva ett fullt normalt liv, lärde de sig att uppskatta och glädjas åt små saker i livet.  

 

Det patienter ofta minns om vårdpersonal inom akutsjukvård (Parker, 1999) är deras 

kompetens, vänlighet och empati. Deltagare i Parkers studie beskriver hur illa berörda de 

blev när personal inte mötte dem med tillit, omtanke och respekt. Detta kan jämföras 

med den aktuella studien där personer upplevde att de blev bemötta på ett 

otillfredsställande sätt. O`Loughlin (1999) intervjuade en kvinna med kronisk smärta 

som upplevde sig sällan bli hörd angående sin smärta. Utan att lyssna kan inte förståelse 

och acceptans uppnås vilket kvinnan vädjar till. Detta kan, i omvårdnaden av personer 

som lever med trötthet, resultera i att värdefull information går förlorad och 

identifieringen av behov och problem för att uppnå god omvårdnad blir bristfällig. I en 

studie av Bland (1999) upplever personer med kroniska bensår smärtan som något de 

måste lära sig att leva med, att likna med trötthet i den aktuella studien.  

 

Sjuksköterskor vill ge god omvårdnad och göra det bekvämt för patienter. De vill 

minska smärta och lindra lidande. Genom stöd och information kan de hjälpa till att 

möta rädsla. Sjuksköterskor tror sig ofta veta hur de bör möta patienters behov vilket 

ofta stämmer, men det kan även vara antaganden (Madjar, 1997; Madjar & Walton 

1999). Euswas och Chick (1999) skriver om interaktionen mellan sjuksköterska och 

patient där sjuksköterskan bör vara uppmärksam, skapa en relation med förtroende, möta 

behov, vara empatisk i sin kommunikation och kontinuerligt balansera kunskap, energi 

och tid. Smith (1992) skriver, att sökandet efter ny kunskap som är unik för 

omvårdnaden, är en ständig utmaning för sjuksköterskan.  

 

Kommunikation och empatiskt beteende är viktiga komponenter för vårdgivaren vid 

bemötande av patienter (Moorey, 1988). Houts, Yasko, Benham Kahn, Schelzel och 

Marconi (1986); Lerman et al. (1993) rapporterade att patienter upplevde att de hade fått 

lite eller ingen hjälp när de kände sig ledsna, önskade någon att prata med eller när de 

kände att de förlorade kontrollen och att vårdgivaren tillbakahöll information eller 
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förklaringar. Brist i kommunikationen mellan patient och vårdgivare leder till att 

patienten känner förvirring, ilska, ångest, depression och totala humörsvängningar. 

Vårdgivaren bör ibland göra som Munhall (1993) föreslår; att stå i sin egen värld och 

konstatera att man inte vet den andres subjektiva upplevelse av omvärlden.  

 

För att bemöta personer på ett korrekt sätt är aktivt lyssnande, observation på eventuella 

behov och problem, reflektion och öppen kommunikation omvårdnadsinterventioner 

som sjuksköterskan kan utföra till personer i den aktuella studien. Sådana tankegångar 

stöds av Tishelman (1994) som redovisar att vänlighet, empati och emotionellt stöd 

beskrevs av personerna som speciellt goda interventioner i jämförelse med medicinsk-

tekniska interventioner. Roberts et al. (1998) rapporterar att gruppträffar med patienter 

och deras familjer är en värdefull intervention för att stödja och hjälpa den sjuke.  

 

Litteraturstudien har till avsikt att utveckla omvårdnadsvetenskapen genom en studie av 

människans upplevelse av trötthet vid cancersjukdom, och medverka till större kunskap 

inom ämnet. Därigenom erhålls ökad förståelse för att kunna bemöta personer på ett 

tillfredställande och användbart sätt. 
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