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ASTRAKT     

Bakgrund Cancerrelaterad fatigue är vanligt förekommande bland cancerpatienter 

och beskrivs som ett av de mest stressande och påfrestande av de symtom som 

drabbar den sjuke.  

Syfte med studien var att belysa olika patientutbildningsformer som 

omvårdnadsåtgärd och dess effekt i behandlingen av cancerrelaterad fatigue. 

Metod Syftet besvarades med en lieraturstudie där skillnader och likheter i resultatet 

från åtta kvantitativa artiklar analyserades och sammanställdes. Artiklarna söktes i 

databaserna CINAHL och Pub Med.  

Resultat Analysen resulterade i två kategorier och sex underkategorier Första 

kategorin är individuellutbildning med följande underkategorier coaching på sjukhus, 

coaching i hemmiljö, motiverande telefonsamtal, ljudband, webbaserad utbildning. 

Den andra kategorin är grupputbildning. Alla former av patientutbildning har lett till 

en klinisk förbättring hos patienten. En kombination av olika utbildningsformer 

anpassad till patientens specifika behov verkar ge bäst resultat.  

Slutsats Studien visar på en stor variation av användbara utbildningsformer. Den 

tyder på att grupputbildningen, web utbildningen samt coaching på sjukhuset och i 

hemmet hade effekt och minskade cancer relaterad fatigue. Utbildningsformerna 

motiverande samtal och ljudband visade ingen effekt på minskning av CRF. 

Resultatet indikerar att utbildningsformerna kan vara användbara inom de 

verksamheter som behandlar patienter med cancer.  Det finns behov av att 

implementera utbildningen i större utsträckning i dessa verksamheter.  

Nyckelord Cancerrelaterad trötthet, patientutbildning, omvårdnad. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Background Cancer related fatigue is common among cancer patients and is 

described as one of the most stressful and demanding of the symptoms suffered by 

the patient. 

Aim The aim of the study was to illuminate different forms of patient education as 

nursing intervention and its efficacy in the treatment of cancer-related fatigue  

Method The aim of the study was answered with a literature study where similarities 

and differences in the results from eight quantitative articles were analyzed and 

summarized. Articles were searched in databases CINAHL and Pub Med.  

Results The analysis resulted in two categories and seven subcategories. The first 

category is individual training with the following subcategories coaching at hospital 

coaching in home environment, motivational phone calls, audio tapes, web based 

training. The second category is the group training  

All forms of patient education has led to a clinical improvement of the patient. A 

combination of different forms of training adapted to the patient's specific needs 

gives the best results. 

Conclusion The study shows a great variety of useful forms of education. It 

indicates that the group training, web training and coaching in the hospital and in the 

home had power to reduced cancer-related fatigue. 

Education forms motivational interviews and audiotapes showed no effect on the 

reduction of the CRF. The results suggest that educational methods can be useful in 

the businesses that treat patients with cancer. There is a need to implement the 

program to a greater extent in these activities 

The authors see a great need to implement these in the cancer care units. 

Keywords Cancer related fatigue, patient education and nursing care. 
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Bakgrund 

Cancerrelaterad fatigue 

Cancer är en av de stora kroniska sjukdomsgrupperna. Den ökar ständigt globalt och 

patienter med kronisk cancersjukdom lever allt längre tack vare förbättrade 

behandlingsmetoder. Den onkologiska vården präglas av en humanistisk helhetssyn 

med målsättning att all tillgänglig kunskap ska komma patienten till godo. Vården 

syftar till att behandla hela människan inte bara ett organ eller en kroppsdel 

(Ringborg et al., 2008).  

 

Ordet Fatigue kommer ursprungligen från latinets ”fatigatio” och betyder uttröttning 

eller utmattning. Fatigue beskrivs vid olika sjukdomar, så som cancer, kronisk 

obstruktiv lungsjukdom, hjärt-kärlsjukdom, njursjukdom och reumatisk artrit. 

Fatigue förekommer i normalbefolkningen med en prevalens på 10-45% (Reitan et 

al., 2003). Hos patienter med cancer är siffran betydligt högre. Forskning har visat 

att förekomsten av fatigue i denna patientgrupp är mellan 60-100 %. Cancerrelaterad 

fatigue (CRF) har en snabb debut och bildar ett ihållande skov. Det är en svår, 

intensiv, obehaglig och försvagande känsla av trötthet hos individer med cancer 

(Yarbro et al., 2005). Alla former av cancerbehandling ökar tröttheten. Det verkar 

troligt att tillståndet förvärras under behandlingens gång. Tröttheten förvärras också 

i takt med sjukdomen viket förklarar varför det insatser som tidigare hjälpt mot CRF 

inte längre har någon effekt i ett senare skede av cancersjukdomen (Reitan et al., 

2003). Att leva med den förlamande tröttheten som CRF ger, beskrivs som ett av de 

mest stressande och påfrestande symptom som drabbar patienten (Borneman et al., 

2012). 

I litteraturen finns ingen entydig, generellt accepterad definition av fenomenet som 

ofta beskrivs på ett diffust sätt. Allmänt kan CRF definieras som en subjektiv känsla 

av obehag, nedsatt funktionskapacitet på grund av bristande energi. Tillståndet 

försvinner inte efter vila eller sömn. Eftersom CRF är en subjektiv upplevelse kan 

patienterna själva beskriva tillståndet i följande termer trötthet, svaghet, kraftlöshet, 

bristande energi, dåsighet, utmattning, desperation, 
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koncentrationssvårigheter, leda, sömnighet och bristande motivation (Reitan et al., 

2003).  

”National Comprehensive Cancer Network” definierar CRF som ”a distressing 

persistent, subjective sense of physical, emotional and/or cognitive tiredness or 

exhaustion related to cancer or cancer treatment that is not proportional to recent 

activity and interferes with usual functioning” (Mock et al., 2000).  

För många cancerpatienter, är CRF en viktig orsak till minskad livskvalité och har en 

stor inverkan på individens känsla av välbefinnande och funktion, inklusive daglig 

prestanda, dagliga aktiviteter, relationer med närstående och vänner samt förmåga 

att orka genomgå behandlingar. I andra språk som i engelska och franska används 

ordet ”fatigue” av sjukvårdspersonal som ett samlingsbegrepp för denna upplevelse, 

men vid samtal med patienter används ordet trötthet (Lundh Hagelin, 2008). Att 

känna sig trött i samband med sjukdom är inte ovanligt. För patienter med cancer 

finns ytterligare faktorer som påverkar eller förstärker graden av trötthet som till 

exempel avmagring, infektioner, blodbrist och metaboliska störningar. Tillsammans 

med smärta, ångest, illamående, dyspné och depression samverkar alla dessa faktorer 

både med och till fatigue (Lundh Hagelin, 2008). De bakomliggande mekanismerna 

till fatigue är ännu inte helt kartlagda (Reitan et al., 2003).  

 

CRF inverkan på patientens livskvalité 

Livskvalité är ett svårt begrepp att definiera och mäta. En definition som förekommer 

påpekar att livskvalitet mäter skillnaden mellan individens förväntningar och vad den 

personen faktiskt upplevelser vid en viss tidpunkt. Fatigue påverkar alla dimensioner 

av livskvalitén (Lundh Hagelin, 2008). 

Fysiskt kan patienten uppleva snabb uttröttning, trötthet i muskler och minskad 

förmåga att utföra arbete. Kognitivt förekommer koncentrationssvårigheter och 

minnesstörningar. Emotionellt drabbas patienten ofta av minskad motivation och 

sänkt sinnesstämning (Lundh Hagelin, 2008). CRF kan leda till en existentiell kris 

med känslor av osäkerhet, förlorat hopp och rädsla för döden. Det orsakar en 
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nedåtgående spiral som ger upphov till stort lidande för patienten. Detta visualiseras 

i figur 1.  

 

     Figur 1. Nedåtgående effekter av CRF 

 (Borneman et al., 2012) 

Eftersom upplevelsen av CRF är subjektiv kan konsekvenserna av trötthet leda till 

olika begränsningar för olika personer. Vissa patienter upplever att de inte kan göra 

hälften av sakerna de gjorde innan sjukdomen, vilket försämrar deras livskvalité 

(Langhorne et al., 2007, s 663).  

 

Sjuksköterskans roll i omvårdnaden 

Det finns en rad instrument som har tagits fram för att kunna mäta förekomst och 

upplevelsen av fatigue, tyvärr är de flesta alltför omfattande för att kunna fungera 

praktiskt i klinisk verksamhet utan lämpar sig bättre för forskning (Reitan et al., 

2003). Ett enkelt sätt att få en bild av fatigue och hur det påverkar patientens dagliga 

liv är att ställa frågorna ”upplever du någon trötthet? Om ja, hur svår har den i 

genomsnitt varit under den senaste veckan på en skala mellan 0-10. 0 inte alls- 10 

värsta tänkbara. Hur påverkar tröttheten din förmåga att fungera i det dagliga livet?”  
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(Lundh Hagelin, 2008). Att be patienten föra dagbok om sin upplevelse av fatigue 

kan vara ett annat sätt för sjuksköterskan att förstå hur uttalade symtomen är, vad 

det är som förstärker tröttheten? Till exempel smärta, sömnbrist, illamående, 

strålbehandling och patientens upplevelse av detta (Reitan et al., 2003).  

Eftersom känslan av trötthet hos patienter med CRF är subjektiv, är det viktigt att 

sjukvårdpersonal kan bedöma omfattningen av fatigue och dess påverkan på 

patientens livskvalité och funktionella status. Bedömningen bör alltså inkludera 

medverkande faktorer samt underliggande orsaker. Läkare och sjuksköterskor måste 

värdera och sannolikt justera behandlingen av fatigue längs sjukdomsförloppet. 

Sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnaden av patienter med CRF. Utbildning av 

patienter och deras närstående är en effektiv omvårdnadsåtgärd för att patienten på 

bästa sätt ska kunna hantera fatigue och andra symtom som till exempel smärta. 

Tillsammans med rätt kost, vätskebalans, motion och för patienten energibesparande 

åtgärder hjälper det patienten att få en ökad livskvalité (Borneman, 2013). 

 

Det finns flera sätt att behandla CRF både farmakologiska och icke farmakologiska 

åtgärder. I palliativvård kan behandling med farmaka, till exempel metylfenidat vara 

nödvändigt för att minska patientens upplevelse av fatigue (Langhorne et al., 2007, s 

667). Utbildning av patienter inom området smärta, nutrition, motion och 

energibesparande åtgärder har visat sig att ha effekt på patientens förmåga att 

hantera CRF (Borneman, 2013). Den information som sjuksköterskan använder sig 

av i sina utbildningsinsatser ger råd om sömnvanor, motion, kost och 

egenvårdsåtgärder. Utbildningen kan patienten använda sig av för att minska 

symptomen av fatigue. Den information som cancerpatienterna får på onkologiska 

avdelningar över hela världen, för att motverka fatigue är hämtade ifrån National 

Comprehensive Cancer Network (NCCN) riktlinjer. Målet med dessa riktlinjer är att 

säkerställa att patienten med CRF identifieras och behandlas korrekt och effektivt 

(Mock et al., 2001). Utbildning av patienter med cancer kan vara särskild krävande 

eftersom denna patientgrupp ofta har mer oro och ångest då sjukdomen i sig är nära 

förknippad med döden. Utbildning försvåras av dessa känslor men patientgruppen är 

oftast stark motiverade att lära sig strategier för att överleva. All sjukvårdpersonal har 
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ansvar för patientutbildning men sjuksköterska har ett särskilt ansvar eftersom de 

möter patienten både på sjukhus och i hemmet och är ofta den första person som 

uppmärksammar patientens problem. Sjuksköterskor är idag oftast medvetna om 

vad de ska lära ut men saknar däremot redskap om hur det görs på bästa sätt 

(Langhorne et al., 2007, s 591). Sjuksköterskor med olika specialiteter har en god 

förståelse för hur CRF påverkar cancerpatienterna, dock finns det relativt lite 

kunskap om på vilket sätt sjuksköterskan ska förmedla eller implementera den 

kunskapen samt tillhörande egenvårdsstrategier (Miller och Kearney, 2001).  

 

Motiv och syfte 

Författare till denna studie är två sjuksköterskor med lång arbetslivserfarenhet. Båda 

har erfarenhet av att vårda patienter med cancer i hemsjukvård och har sett det stora 

lidande som CRF orsakar. Idag är personal i vården medvetna om CRF existens. Ändå 

upplever vi brister på ett systematiskt arbetssätt för att aktivt fånga upp och minska 

dess konsekvenser. I dagsläget används inte ordet “fatigue” som ett sökord i vårdens 

dokumentationssystem. Trots det stora lidande som fatigue orsakar finns det få 

interventionsstudier med faktiska åtgärder implementerade i omvårdnaden. 

Patientutbildning och rådgivning är avgörande för hantering av trötthet på alla 

nivåer, vilket tyder på att patienter som vet vad de kan förvänta sig kommer att vara 

mindre överraskade av debuten och bättre förberedda för att klara av fatigue under 

sjukdomsförlopp och behandling (Mock et al., 2001). 

 

Mot bakgrund av detta vill författarna belysa olika former av patientutbildning som 

kan minska fatigue och öka livskvalitén. Syftet med studien var att belysa olika 

patientutbildningsformer som omvårdnadsåtgärd och dess effekt i behandlingen av 

cancerrelaterad fatigue. 
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Metod  

Sökmetod och sökord 

Artiklarna i denna litteraturstudie söktes i databaserna CINAHL och Pub Med. 

CINAHL är en mycket viktigt databas för sjuksköterskor då det innehåller de flesta 

evidensbaserade artiklar i ämnet omvårdnad (Polit och Beck, 2013). Författarna 

valde att söka i Pub Med för att komma åt artiklar publicerade i MEDLINE databasen 

som är en primärkälla över biomedicinsk litteratur som täcker över 5000 artiklar 

inom medicin, omvårdnad och hälsa i över 70 länder (Polit och Beck, 2013). 

Författarna sökte med hjälp av fritext kombinerad med booleska operatörer AND och 

NOT. Trunkering har i vissa fall använts för att säkerställa att alla böjningsformer av 

sökordet återfunnits (Friberg 2012, 68-70). Sökningen avgränsades genom att välja 

artiklar som var Peer Review då detta exkluderade artiklar som inte är vetenskaplig 

granskade. För att ytterligare begränsa valdes ”English language”, detta för att 

exkludera artiklar skrivna på språk författarna inte behärskar. Författarna 

begränsade sökningen ytterligare genom att lägga till ”NOT REVIEWS”, detta på 

grund av att vi fick många reviews och metaanalyser i våra första sökningar. 

Ytterligare begränsning gjordes genom att välja artiklar skrivna efter år 2000, samt 

att exkludera forskning gjord på barn under 18 år. Sökord som användes var cancer, 

fatigue, patients, education, cancer-related fatigue och Quality of life. Då sökningen 

inte gav tillräckligt med artiklar som svarade mot syftet utvidgades sökningen genom 

att lägga till: nursing, interventions och factors i olika kombinationer. Sökningen gav 

21 artiklar. Redovisning av artikelsökning visas i tabell 2, bilaga 1. 

 

Urval  

Artiklar som inte gick att hämta i fulltext från medicinska biblioteket exkluderades. 

110 titlar som svarade på syftet valdes ut och i nästa steg lästes samtliga valda 

artiklars abstrakt. 21 artiklar hade abstrakt som motsvarade vårt syfte. Författarna 

läste tillsammans dessa 21 artiklar och diskuterade dess innehåll. Några av dessa 
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artiklar visade sig vara reviews och metaanalyser som vi valde att använda till 

bakgrund och diskussion. Slutligen hade vi åtta kvantitativa artiklar som svarade på 

syftet. Dessa artiklar kvalitetsgranskades av båda författarna med granskningsmallar 

för studier med kvantitativ ansats (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2011). 

Redogörelse av vår granskning visas i tabell 3, bilaga 2, (cf Olsson, 2011). 

Resultatartiklarna i vår studie är kvantitativa. De mätinstrument som används är 

olika självskattnings skalor som är validerade enligt Cronbach skalan, vilken är en 

allmänt använd tillförlitlighets index (Polit och Beck, 2013, s 551). Mätinstrument 

som används i artiklarna är följande skalor: Brief Fatigue Inventory (BFI), The Piper 

Fatigue Scale (PFS), Functional Assessment of Cancer Terapy (FAQT), Self Care 

Diary (SCD) samt Europeiska organisationen för forskning och Behandling av cancer 

Livskvalitet skala (EORTC QOL C-30) Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS). 

 

Stor variation förekommer i storlek av populationen i studierna. Studierna är utförda 

i flera olika länder: USA, Tyskland, Korea, Turkiet, Spanien, UK och Canada. 

Området som vi har granskat är mindre utforskat, troligen på grund av den höga 

dödlighet som finns bland patienterna med CRF. För att hitta tillräckligt med studier 

som motsvarar syftet har författarna tittat på studier gjorda på cancerpatienter 

inklusive de som blivit frikända från sin cancer, men som lider av CRF. Av samma 

anledning har författarna inkluderat artiklar som inte håller en hög 

kvalitetsgranskning nivå på grund av liten population, men där utbildningsformen 

har visat sig ha klinisk relevans. 

 

Beskrivning av mätinstrument  

1. BFI = Brief Fatigue Inventory användes för att utvärdera svårighetsgraden av 

trötthet och dess effekt på funktionen i det dagliga livet. Var och en av de nio 

punkterna på BFI ges ett värde 0-10. 0 indikerar ingen trötthet och 10 svår 

trötthet (Yesilbalkan et al., 2009). 
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2. PFS = The Piper Fatigue Scale omfattar fyra subjektiva dimensioner av trötthet 

(kognitiva, beteende, sensorisk, och affektiva) och omfattar tre öppna frågor 

med hänsyn till orsaker till trötthet, symptom, och egenvårdåtgärder som 

används av patienter för att bekämpa trötthet. Skalan går från 0 till 10 

(Yesilbalkan et al., 2009). 

 

3. EORTC QLQ C-30 = Europeiska organisationen för forskning och Behandling 

av cancer Livskvalitet skala (Aaronson et al., 1993) har funktionella och 

symptom skalor. Den funktionella underskalan har sex dimensioner (fysiskt, 

roll, kognitiv, emotionell, social, och global QOL), och symptomskalan har nio 

symtom (trötthet, illamående och kräkningar, smärta, dyspné, sömnstörningar, 

aptitlöshet, förstoppning, diarré och ekonomisk inverkan). Skalan mäter poäng 

0-100 (Yesilbalkan et al., 2009). 

 

4. FAQ = Fatigue Assessment Questionnaire. Skalan består av 20 artiklar: 11 

stycken mäter fysiska symptom, fem mäter affektiva och tre mäter kognitiv 

trötthet, en mäter sömnlöshet. Dessutom finns det tre visuella analoga skalor 

om trötthetens intensitet och belastning. Skalan mäter 0 till 60 poäng (Reif et 

al., 2013). 

 

5. SES = Self-Efficacy Scale. Detta 20 delars instrument utvecklades för att 

bedöma effekten av att initiera och upprätthålla ett regelbundet program för 

fysisk träning även under ogynnsamma förhållanden. Skalan mäter poäng 10-

40 (Reif et al., 2013). 

 

6. HADS-D = Hospital Anxiety and Depression (Hinz och Schwarz, 2002), består 

av två delskalor som mäter oro och depression. Skalan mäter poäng 0-21 (Reif 

et al., 2013). 
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7.  SCD = Self Care Diary är en självskattade dagbok där patienterna rapporterar 

förekomst och intensitet av biverkningar. Instrumentet mäter antalet och 

svårighetsgraden av upplevda biverkningar, antalet egenvårdsbeteenden 

utförda för en given biverkning, och effekten av utförd åtgärd (Williams och 

Schreier, 2004). 

 

8. FACT-F = the Functional Assessment of Cancer Therapy – Fatigue (Yellen et 

al., 1997). Skalan består av 28 frågor som bedömer hälsorelaterade livskvalité 

hos patienter med cancer och andra kroniska sjukdomar, och inkluderar 13 

frågor om trötthet. Skala mäter poäng från 0 till 10, högre poäng indikerar mer 

tillfredsställelse (Godino et al., 2006). 

 

9. FAQT-G= The Functional Assessment of Cancer Therapy-GENERAL 

innehåller delskalor som mäter total livskvalitets poäng, fysiska, social, 

känslomässig, och funktionellt välbefinnande. Skalan är avsedd för 

självadministrering men kan även administreras genom en intervjuare. Högre 

poäng indikerar mer tillfredsställelse. FACT - G tar ungefär 10 minuter att 

genomföra (Alexeeva et al., 2008). 

 

10. MFS= Mean Fatigue Score är ett instrument som skapats genom 

sammanställning av 4 olika Vas skalor. Skalan mäter 0-100 poäng. Klinisk 

signifikans nivå är satt till 24 poäng (Ream et al., 2006). 

 

11. FSS = Fatigue Severity Scale mäter CRF. FSS består av nio delar rankade på en 

7-gradig skala och är utformat för att skilja trötthet från klinisk depression. 

(Yun et al., 2012) 
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12. POMS = The Profile of Mood States (POMS) innehåller 65 frågor och mäter 

sex identifierbara humörtillstånd. POMS skalan visar god reliabilitet jämfört 

med andra verktyg. POMS inkluderar flera fysiska symptom som kan vara 

antingen sjukdoms eller behandlingsrelaterade symtom (Langhorne et al., 

2007). 

 

Analys 

De åtta utvalda artiklarna analyserades i tre steg, för att identifiera övergripande 

områden (cf Friberg, 2012, s 140-141). Artiklarna lästes flera gånger var för sig av 

författarna för att göra en egen bedömning. Därefter diskuterade författarna 

artiklarna tillsammans.  

Enligt Friberg (Friberg 2006, s 121) är det bättre att göra en grundlig analys av färre 

aspekter eftersom det ät för svårt att omfatta för mycket. Därför har vi valt att 

fokusera analysarbetet på likheter och skillnader i resultatinnehåll gällande 

utbildningsform och dess effekt på CRF. De utvalda studiernas resultat översattes till 

svenska och lästes mera noggrant. Författarna valde att sortera resultatet utifrån de 

olika utbildningsformerna och grupperade dem i två övergripande områden 

”Individuell utbildning ” och ”Grupputbildning” (cf Friberg, 2012, s 141).  

 

Etik 

Författarna har valt ut artiklar som är godkända av en etisk kommitté. Etisk 

godkännande saknades i tre av artiklarna. När det gäller Williams artiklar från 2004 

respektive 2005 har vi kontrollerat tidskriften etiska policy, vilket innebär att endast 

etisk godkända artiklar får publiceras. När det gäller Yun artikel från 2012 har vi inte 

kunnat komma åt tidskriftens policy men vi har tagit med den i alla fall eftersom 

artikeln är publicerad år 2012 och idag krävs ett godkännande från en 

etikprövningsnämnd för att publiceras i vetenskapliga tidskrifter med vårdinriktning 

(Olsson, 2011, s 86-87). 

Denna studie behöver inte etisk godkännande eftersom en ändring av etikprövnings 

lagens definition av forskning, beslutat att studier gjorda inom ramen för 
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Högskoleutbildning upp till avancerad nivå inte behöver etik prövas enligt lag 

(Centrum för forsknings- & bioetik och Vetenskapsrådet). 

 

Resultat 

Efter att vi noga läst de åtta artiklar som vi valt att inkludera i vår litteraturstudie 

sammanställde författarna resultaten av de olika utbildningsformer som 

sjuksköterskan kan använda sig av i sitt omvårdnadsarbete för att hjälpa patienten att 

bättre kunna hantera CRF och minska symtomen. Resultaten har bildat två 

kategorier och fem underkategorier som presenteras i Tabell 1. För att illustrera 

resultatet i de utbildningsformer som visat statistisk signifikant effekt har författarna 

gjort egna stapeldiagram på det primära fatigue måttet (Figur 2-5). 

 

Tabell 1. Översikt av resultat i kategorier och underkategorier 

 

KATEGORIER 

 

UNDERKATEGORIER 

 

I. Individuell utbildning 

 

1. Coaching på sjukhuset 

2. Coaching i hemmiljö 

3. Motiverande telefonsamtal 

       4. Ljudband 

       5. Webbaserad utbildning  

 

II. Grupputbildning 
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INDIVIDUELL UTBILDNING 

Coaching på sjukhuset  

Denna utbildningsform innehåller individuell patientutbildning uppdelat på tre 

tillfällen. Syfte var att öka kunskapen om CRF hos patienten samt ge rådgivning av 

utbildad sjuksköterska. Tillsammans med utbildningsmaterial som tillhandahålls via 

dator och ljudband, förde patienterna dagbok angående den upplevda tröttheten och 

egenvårdåtgärder. Tröttheten mättes med FACT-F. Medelvärdet i 

interventionsgruppen (IG) vid den första mätningen var 110,52 poäng och i kontroll 

gruppen (KG) 105,67 poäng. Slutmätningen skedde en månad efter avslutat 

behandling. FACT-F visade 121,22 poäng i IG och i KG var den nästan oförändrat 

105,13 poäng. Resultatet visar ingen statistisk signifikans (Godino et al., 2006).  

 

En annan form av coaching på sjukhus gavs vid tre tillfälle á 90 minuter. Råden 

patient fick grundade sig på riktlinjerna från NCCN. Det som skilde sig från tidigare 

intervention var andra mätinstrument. Total Fatigue Score i PFS visar 3,5 vid 

baslinjen, 1,7 vid första mättillfället (som gjordes tio dagar efter första behandlingen) 

och 1,4 vid sista mätningen (som gjordes tio dagar efter den andra avslutade 

behandlingscykeln). PFS visar en signifikant minskning av fatigue (p<0,05). På 

EORTC QLQ C-30 skalan sjönk fatigue från 33,3 vid baslinjen till 13 vid andra 

mätningen, vilket visar en signifikant minskning av fatigue (p = 0,000). Detta ledde 

till en ökning av den globala livskvalitén från 60,9 till 74,4 (p= 0,039). 

Signifikansnivå är satt till 0,05 (Yesilbalkan et al., 2009).  
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Figur 2. Översikt över resultat av metoden coaching på sjukhuset 

 

 

Coaching i hemmiljö  

Interventionen genomfördes över tre månader. Deltagarna försågs med information 

och en fatigue dagbok som de fyllde i veckan efter varje behandlingstillfälle. 

Sjuksköterskor besökte deltagarna i hemmet, gav de psykologisk stöd, råd angående 

fatigue och coachade deltagarna i egenvård. I studien användes VAS skalan för att 

gradera förekomsten av fatigue och effekten som fatigue hade på aktiviteter i det 

dagliga livet. Mätningar gjordes vid baslinjen och efter 4:e behandlingscykeln. Mean 

Fatigue Scale (MFS) visade en statistisk signifikant skillnad mellan grupperna, som 

pekade på att fatigue minskade i IG gruppen. MFS sjönk från 38,8 vid baslinjen till 

30,6 vid sista mätningen (p=0,04). Motsvarande siffror i KG var 42,6 och 41,6, alltså 

nästan oförändrat (p värdet för kontroll gruppen finns inte angivet) (Ream et al., 

2006).  
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Figur 3. Översikt över resultat av metoden coaching i hemmiljö. 

 

 

Motiverande telefonsamtal  

Ett ordinarie utbildningsprogram har anpassats för att kunna ges via telefon. 

Informationen gavs vid tre tillfällen, en vecka efter varje avslutad behandling. Det 

första samtalet var längst och tog ca 40 min, de följande var kortare och varade ca 20 

min. Patienten träffade aldrig någon sjuksköterska vilket vissa upplevde som en 

fördel, då de kunde känna sig anonyma. Studien undersökte effekten av motiverande 

telefonsamtal. Mätningar gjordes vid baslinjen och efter avslutat kemoterapi och 

utbildning. IG visade en klinisk förbättring över tiden när det gäller, den globala 

tröttheten som mättes med Brief Fatigue Scale (BFS), medan KG rapporterade en 

försämring. Resultatet visade ingen statistisk signifikant skillnad. (Ream et al., 2015).  

 

 

Ljudband  

Studier är gjorda för att undersöka effekten av ljudband på patientens 

egenvårdsbeteende, när det gäller att kunna förbättra förmågan att hantera 

cytostatika behandling och dess medföljande sidoeffekter. Informationen på 
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ljudbanden byggde på tidigare forskning om de egenvårdsåtgärder som visade sig 

vara mest effektiva mot fatigue, oro, sömnsvårigheter och nutritions problem. IG 

försågs med ett ljudband och en dagbok, Self Care Diary (SCD) som hjälpte patienten 

att beskriva förekomst och intensitet av cytostatikans biverkningar. SCD beskrev 

patienterna de åtgärder de använde sig av för att minska biverkningarna och hur de 

upplevde resultatet av de vitagana egenvårdsåtgärderna.  SCD användes sedan som 

mätinstrument. Patienterna stöttades med tre telefonintervjuer som skedde i 

samband med behandlings start, en respektive tre månader efter påbörjad 

behandling. Kunskap angående sidoeffekter mättes innan studiens början och efter 

tre månader. Studien visade ingen signifikant skillnad på fatigue. Fatigue ökade i 

båda grupperna på grund av cytostatika behandling dock var ökningen större i KG. 

Studien visar dock på en signifikant skillnad i andelen egenvårdsåtgärder mot oro. 

Oro sjönk i IG från 6,0 till 4,3 (p<0,05) jämfört med KG där oro ökade från 4,20 till 

4,30 (p värde saknas). Symptomen upplevdes starkare i KG vilket styrker den kliniska 

effekten av ljudband även om det inte fanns någon statistik signifikant skillnad på 

fatigue mellan grupperna. Användandet av ljudbanden upplevdes som mycket 

hjälpfullt och interventionen betygsattes av deltagarna med 8 på en skala 0-10 

(Williams och Schreier, 2005). 

I en utökad studie på samma population använde man av två ljudband på 20 

minuter, där undervisningen utöver fatigue, oro och sömnstörningar handlade om 

nutrition, illamående och smakförändringar. Studien visade ingen signifikant 

skillnad på fatigue. Kvinnorna i IG som rapporterade illamående och kräkningar 

reducerades med nästan hälften vid den andra mätningen, från 29 personer till 15 (p 

< 0,05) (Williams och Schreier, 2004). 

 

Webbaserad utbildning 

I Korea har man gjort en randomiserad kontrollstudie, den första i sitt slag, för att 

utvärdera effekten av webbaserad utbildning. Studien vände sig till cancerfria 

patienter med CRF som har avslutat sin behandling inom de senaste två åren. Det 

primära utfallsvariablerna i studien var BFI och FSS. Utbildningsprogrammet varade 

i 12 veckor och utbildningsmaterialet grundade sig på riktlinjer från NCCN. 
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Resultaten av studien visade att personer i IG mådde bättre, samt visades statistisk 

signifikant skillnad. BFI minskade i IG från 4,01 till 2,9, och i KG från 4,26 till 3,69 

(justerat p värde mellan grupperna, p=0,001). FSS sjönk i IG från 3,46 till 2,78, och i 

KG från 3,72 till 3,39 (justerat p värde mellan grupperna, p=0,001). Studien visade 

också på en ökning av livskvalité på EORTC QLQ C-30 från 61,15 till 68,75 i IG och 

från 59,79 till 62,41 i KG, (justerat p värde mellan grupperna, p = 0,017 )(Yun et al., 

2012).  

 

Figur 4 Översikt över resultat av metoden webbaserad utbildning 

 

 

 

GRUPPUTBILDNING 

Utbildningen var uppdelad på sex schemalagda tillfällen á 90 minuter. Vid varje 

session behandlades ett särskilt ämne. Dessa var fatigues olika dimensioner, etiologi 

och behandling av fatigue, tid och energihantering, förbättrad sömnkvalitet och 

implementering av nya strategier. Varje session innehöll en kort föreläsning om de 

specifika ämnena och sedan diskuterade patienterna i grupp. Det gavs både allmänna 

och individuella råd angående egenvårdsåtgärder. Mätningar med FAQ skala visade 
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att studiegruppen led av svår fatigue vid den första mätningen. Mätvärden på 

totalskalan var 42,42. Efter interventionen var resultatet 27,88 och i en uppföljning 

efter 6 månader var resultatet 22,85, i IG, (p<0,001). KG visade i första mätningen 

41,68, andra mätningen 41,35 och efter 6 månader 42,65 (p värde saknas). Alla 

delskalor i FAQ visade statistisk signifikanta effekter (p<0,001). Den minsta 

förbättringen skedde på sömnen och den största på den fysiska tröttheten.  

Livskvalitén mättes med EORTC QLQ C-30 och där visades alla delskalor en statistisk 

signifikans, i IG (p<0,001). Den största förbättringen av livskvalitén skedde på 

delskala fatigue som sjönk från 75,3 till 40,74 (p<0,001). Global Health i EORTC 

QLQ C-30 ökade i IG från 44,17 förre interventionen till 57,08 efter interventionen 

och i uppföljning efter 6 månader till 63,82, (p <0,001). För KG visade första 

mätningen 43,06, andra mätningen 40,35 och uppföljningen 39,91 (inget p värde 

angivet) (Reif et al., 2013).  

 

Figur 5. Översikt över resultat av metoden grupputbildning 
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inte visat någon statistisk signifikant minskning av CRF. Det som är gemensamt för 

de utbildningsformer som gav bäst effekt är att utbildningen är personligt och 

anpassad till individens specifika behov.  I den mindre effektiva utbildningsformen 

Ljudband finns det ingen anpassning till patientens individuella behov.  Motiverande 

telefonsamtal utgår ifrån patientens behov men interventionen sker under kort tid. 

 

Diskussion  

Resultatdiskussion  

Resultatet har presenterats utifrån studiets syfte som var att belysa olika 

patientutbildningsformer som omvårdnadsåtgärd och dess effekt i behandlingen av 

CRF. 

I de studier som analyserats framkom att inlärning av egenvårdsåtgärder, stödsamtal 

och information ledde till en minskning av CRF.  

 

Information som gavs via ljudband har i två studier visat sig ha effekt på patientens 

egenvårdsbeteende. Målet med interventionen var att kunna förbättra patienternas 

förmåga att hantera cytostatika behandling och dess följande sidoeffekter. Studien 

visade ingen signifikant skillnad på fatigue däremot på ett ökad användande av 

egenvårdåtgärder enligt SCD vid oro och sömnsvårigheter (Williams, 2004). Detta 

styrks av en annan studie där man konstaterade att en effektiv behandling av fysiska 

symptom hjälper till att reducera den totala upplevelsen av fatigue. Fatigue sjönk från 

15,8 vid baslinjen till 14,6 vid andra mätningen (p=0,05) (de Raaf et al., 2013).  

Tekniken har gått framåt sedan studien med ljudband utfördes. Det är därför troligt 

att idag skulle denna information kunna ges via en app, websida eller något annat 

digitalt hjälpmedel.  

Författarnas slutsats är att ljudband eller annat inspelat material kan vara bra som ett 

komplement till ordinarie utbildning för patienter som genomgår kemoterapi. 

Utbildningsformen har visat sig ha effekt mot cytostatikans bieffekter. Trots att 
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fatigue inte minskade, mådde patienterna klinisk bättre när de fick kunskap om hur 

de skulle hantera bieffekterna.  

Författarna menar att det kan underlätta för patienterna att i lugn och ro, i hemmiljö 

och i sin egen takt kunna repetera och ta till sig den information de tidigare fått på 

sjukhuset. I vårt län är de geografiska avstånden stora, vilket leder till att många 

patienter inte har möjlighet till direktkontakt med sjukvårdpersonal eller den klinik 

där de får behandling och där kan inspelat utbildningsmaterial fylla en stor funktion.  

 

Patientutbildning som innehåller information, dagbok och uppföljande hembesök har 

visat sig effektivt för att minska fatigue. Dagböckerna lästes och användes som 

underlag för de diskussioner som skedde i patientens hem. Hembesöken tillät 

patienterna att utforska hur fatigue påverkar deras liv, deras hopp och framtida mål. 

Sjuksköterskans roll var att skräddarsy råd för att hjälpa patienten att förhålla sig till 

och hantera fatigue. Deltagarna värderade att ha någon som hjälpte dem att komma 

med nya synvinklar på deras livssituation, det hjälpte patienterna att flytta fokus och 

få förändrat perspektiv. Insatserna sänkte MFS. En annan kvalitativ studie gjord av 

samma forskare har konstaterat att det är viktig att sjuksköterskan är lyhörd för den 

situation patienten befinner sig i så att man anpassar informationen. Detta innebär 

att den ska ges vid rätt tillfälle, i rätt mängd och vara utformad efter patientens 

specifika behov. Hon har också funnit att utbildningens roll är central för att hjälpa 

patienter att kunna hantera sin fatigue. När patienten har den nödvändiga kunskapen 

har de lättare att utföra egenvårdsåtgärder och känna sig mindre påverkade av 

fatigue. Patienter och deras närstående blir inte lika svårt drabbade av behandlingens 

bieffekter om de är medvetna om förebyggande egenvårdsåtgärder (Ream et al., 

2003).  

Författarnas slutsats är att det kan finnas stora fördelar med att informationen ges i 

hemmiljö. Det ger sjuksköterska en ökad förståelse för patientens särskilda behov och 

det blir lättare att ge specifika råd då man har en helhetsbild. En annan stor fördel är 

att det blir lättare att inkludera närstående i denna process. Patienter med CRF har 

mycket svårt att klara av resor och de långa dagarna på sjukhuset. Denna 
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utbildningsform är effektiv eftersom patienten kan använda sin kraft till att ta emot 

information. 

 

Grupputbildning verkar vara en effektiv utbildningsform för att minska fatigue. 

Studien där man använde sig av ett utbildningsprogram som varade över sex tillfällen 

visade på en signifikant minskning av CRF och ökad livskvalité. Mellan 

utbildningstillfällena uppmanades patienterna föra dagbok, utföra träningsprogram 

och implementera livsstilsförändringar (Reif et al., 2013). 

 I en annan studie gavs utbildning till patienter med CRF som vistades på hospice. 

Deltagarna delades upp i grupper med max sex personer och utbildningen gavs i två 

timmars pass. Den strukturerades genom personliga arbetsblad och innehöll 

information och utrymme att skriva ner egna tankar och mål. Utbildningen innehöll 

en mix av gruppdiskussion, individuell tid, praktiska övningar och information 

genom olika media, vilket gav patienterna en bredd av olika verktyg för att möta allas 

olika behov. Den utgick ifrån deltagarnas förväntningar vilket också underlättade 

diskussioner runt fatigue, hur fatigue påverkade deras liv och ökade medvetenheten 

om att de inte var ensamma i sin situation. Detta minskade antalet patienter som 

upplevde svår fatigue i IG (Saarik och Hartley, 2010).  

Författarna slutsats är att grupputbildning kan vara en bra och effektiv 

utbildningsform då det ger deltagarna möjlighet att träffa andra i samma situation. 

CRF leder ofta till att patienter isolerar sig på grund av sin trötthet vilket orsakar 

stort lidande och en stark känsla av utanförskap. Grupputbildning kan ge patienten 

en ökad känsla av sammanhang och att inte vara ensam om sina upplevelser.  

Det finns olika typer av grupp utbildningar. Ett annat exempel är en ”dropp in 

utbildning” som beskrivs i Alexeevas studie (Alexeeva et al., 2008).  Många patienter 

med CRF har det känslomässigt svårt och många gånger saknar de tillfälle att prata 

med någon om det. En ”drop in” utbildning dit patienten själv får söka för att träffa 

andra i liknande situation kan därför vara ett bra komplement till ordinarie 

utbildning. Utbildning i form av en ”drop-in klass” gjordes på Tom Baker Cancer 

Centrum (TBCC). 41 deltagare samtyckt att delta under en period av fem månader. 
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Utbildningstillfället tog ca 60 till 75 minuter och fokuserade på orsakerna, definition, 

egenvårdåtgärder och CRF symptombild. Studien syftade till att undersöka relationen 

mellan psykosociala faktorer och CRF.  27 % av deltagarna hade känslomässiga 

svårigheter och 63 % hade coping svårigheter. Analysresultatet av data samlat på 

kliniken jämfördes med resultat samlat från litteraturen, i tidigare studieresultat på 

samma center. I resultatet visar ”drop-in” utbildningen att många av de patienter 

som sökte sig dit led av stora känslomässiga svårigheter och hade problem med 

coping. Denna utbildningsform gav en signifikant minskning på CRF nivån. FACT-G 

var efter utbildningen 75,5 jämfört med 84,8 i tidigare studier gjorda på samma 

center (p=0,000) (Alexeeva et al., 2008). Denna minskning av CRF på FACT-G skala 

ledde till en förbättrad förmåga att hantera svåra känslor och bygga sociala nätverk. 

Detta styrks av en annan kvantitativ studie gjort i Frankrike som visar att kognitiv 

beteende terapi (KBT) signifikant minskar oro, depression och fatigue samt förbättrar 

relationer och livskvalité (Dolbeault et al., 2009).  

Författarnas konklusion är att den utbildning som syftar till att hjälpa patienter 

hantera CRF bör innehålla coping med känslomässiga svårigheter och hjälpa till att 

bygga stödjande sociala nätverk.  

 

Yun studie är den enda publicerade studie som handlar om webbaserad utbildning. 

Studien visade en signifikant minskning av CRF (Yun et al., 2012).   

Idag pågår nya studier för att utveckla program för webbaserad undervisning. 

Programmet som utvecklats i USA heter RESTORE och är utformad för att stärka 

patienten att på ett bättre sätt kunna leva med CRF.  RESTORE programmet är 

uppbyggd i fem delar. Del ett och två inkluderar information om CRF och att sätta 

mål. Del tre till fem i programmet syftar till att ge patienten relevanta råd på de 

områden där CRF har negativ inverkan, till exempel i hemmet, på jobbet, i relationer 

och känslomässigt påverkan. Programmet hjälper deltagarna sätta upp mål och 

planera aktiviteter. I programmet ingår det att skriva dagbok. Patienterna ges 

möjlighet att läsa andra patienters upplevelser och jämföra dem med sina egna, viket 

hjälper deltagarna att bättre handskadas med sin situation. För att kunna utvärdera 
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effekten av RESTORE programmet kommer man inom kort att utföra en stor RCT 

studie (Foster, 2015).  

Författarnas konklusion är att webbaserad utbildning kan vara en effektiv 

utbildningsform eftersom den ger användarna möjlighet att ta emot information i sin 

egen takt, då behovet finns och minskar risken att för mycket information ges vid ett 

och samma tillfälle, vilket ibland kan uppstå vid vanlig rådgivning. Tekniken ger 

patienterna enkel tillgång till online utbildning, personlig handlingsplan och 

personlig email service. Författarnas reflektion är att webbaserad utbildning skulle 

kunna vara relevant i Sverige eftersom stora delar av populationen har internetvana 

och söker information via nätet. Författarna kan se fördelar med denna 

utbildningsform. Den kan vara aktuell i dagens sjukvård, som påverkas av tidsbrist 

och minskade personalresurser. 

 

Resultaten av vår studie visar på sex olika sätt att utforma patientutbildning.  

Författarnas slutsats är att det finns flera användbara utbildningsformer, de mest 

effektiva verkar vara de som är anpassade till patientens specifika behov. 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar inkluderar att göra en så bra bedömning som 

möjligt av patientens situation, skapa sig en helhetsbild och kunna anpassa 

utbildningen därefter. Som sjuksköterska finns det mycket att arbeta med för att 

stödja patienter med CRF. Utifrån resultatet av denna litteraturstudie ser vi 

möjligheter att tillhandahålla mera informationsmaterial till patienterna. Att arbeta 

preventivt med de faktorer som orsakar höga nivåer av fatigue och ge fortlöpande 

stöd till patienter samt justera råden allt eftersom sjukdomsförloppet fortskrider, ser 

vi som ett framgångsrikt koncept som sjuksköterskan kan använda i 

omvårdnadsarbetet. En del av informationen kan sjuksköterskan själv utöva i sitt 

omvårdnadsarbete, en del i team men andra professioner, exempelvis dietist, 

sjukgymnast, psykolog och läkare.  
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Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 

Dorotea Orems omvårdnadsteori utgår ifrån att människan äger en inre kraft och 

motivation att utföra handlingar som säkerställer hälsa och välbefinnandet, det vill 

säga egenvård. Orems teori utgår ifrån en omvårdnads situation där minst två 

personer är involverade. Den ena behöver hjälp den andra kan ge hjälp. Hjälparen ser 

behoven och har kunskapen att tillfredsställa dessa. Hjälparens åtgärder stödjer i 

olika grader den hjälpsökandes förmåga att möta sina behov. Omvårdnadssystemet 

är ett samspel mellan patient och sjuksköterska där bådas handlingar syftar till att 

beräkna och möta patientens behov av egenvård, samt att identifiera patientens 

egenvårdsbegränsningar och antingen att kompensera för dem eller övervinna dem. 

Sjuksköterskans uppgift är att stötta och undervisa patienten i dess egenvård (Orem, 

2003). Begreppet egenvård är centralt i Orems teori och definieras som ”utförande 

av sådana aktiviteter som individen själv tar ställning till och utför för sin egen 

skull i syfte att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande” (Kirkevold, 2000, s 149-

150). 

Orems omvårdnads teori om hjälp till självhjälp är ett viktigt begrepp i omvårdnaden 

av patienter med CRF. Sjuksköterskans uppgift är att stötta och undervisa patienten i 

egenvård, genom att ge dem verktyg för att kunna hantera symptom så som 

sömnlöshet, oro, aptitlöshet, illamående samt lära sig energibesparande åtgärder.  

Patientutbildning som redovisats i resultatet stämmer väl överens med Orems 

omvårdnadsteori. Samspelet mellan vårdare och patient har varit centralt för att 

kunna kartlägga och möta patientens behov av egenvård. Sjuksköterskan ansvarade 

för att den utbildning som gavs, på bästa sätt motsvarade patienternas behov och 

stöttade dem på bästa sätt. Utbildningsformerna som presenterades i resultatet 

verkade ge deltagarna en klinisk förbättring och ökade motivationen att utföra 

handlingar som stärkte hälsa och välbefinnande. Genom egenvårdsåtgärder fick 

patienterna en ökad förmåga att möta sina egna behov. Därför kan samtliga 

utbildningsformer ses som ett lämpligt redskap för sjuksköterskan i omvårdnaden. 

En vårdetisk reflektion är att det kan finnas risk för att sjuksköterskan missbedömer 

patientens egenförmåga och därför lägger ett alltför stort ansvar på patienten att själv 
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hantera CRF. Om detta sker skulle det kunna öka patientens lidande samt upplevelse 

av misslyckande och utanförskap.  

 

Metoddiskussion 

För att komma fram till studiens resultat användes en analysmetod där fokus låg på 

likheter och skillnader i resultatinnehåll. Metoden för att redogöra resultaten av 

studier med kvantitativ data är hämtad ur Friberg (Friberg, 2012, s 140).  

Av de åtta kvantitativa studierna som ingår i vår studie, var det sex randomiserade 

kontrollerade studier (RCT). RCT studier anses ha ett högt bevisvärde (Forsberg, 

2013, s 92), vilket styrker validiteten av vår litteraturstudie.  

 

En svagheter i studien är att författarna inkluderat artiklar med studier gjorda på små 

populationer. Detta gjordes eftersom antalet studier i detta område är begränsat. Av 

samma anledning inkluderades två artiklar som är gjorda på samma population. 

Detta upptäcktes under granskningsprocessen. Artiklarna är publicerade i två olika 

tidskrifter olika år och i den senare studien har man kompletterat 

utbildningsmaterialet med ännu ett ljudband. I vår studie exkluderade vi en artikel 

från Thailand, som inte gick att få via universitetets bibliotek. Vår bedömning är att 

detta inte påverkar vårt resultat, då utbildningsmetoden i den artikeln påminner om 

en metod som finns presenterad i vårt resultat. 

En annan svaghet är författarnas bristande erfarenhet av att analysera statiskt 

material. Detta kan ha visat sig i resultatpresentationen. 

I sökresultaten fanns det fler aktuella artiklar som handlade om utbildningsinsatser 

till kvinnor med bröstcancer som genomgår cytostatikabehandling. Vi valde att 

endast ta med två av dessa artiklar eftersom vi ville ha ett bredare perspektiv.  

Syftet med vår studie har varit att belysa olika former av patientutbildning som 

minskar CRF. Studierna har använt sig av olika skalor för att mäta trötthetens olika 

aspekter. I det resultat vi presenterat har författarna valt att ta fram effektmåttet på 

den totala tröttheten vilket har varit gemensamt för alla studier. Det innebär att 
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många andra aspekter av CRF som har förbättrats genom utbildning (som bland 

annat livskvalité, ångest, depression, sömnstörningar) inte beskrivs i vårt resultat. 

För att säkerställa tolkningen och få en djupare förståelse av resultaten i artiklarna 

har författarna översatt texten med hjälp av Google translate. Detta kan eventuellt 

lett till feltolkningar av vissa ord eller begrepp.  

 

En styrka i vår studie är att vi använt oss av studier gjorda på CRF patienter i olika 

skeende av deras sjukdom och med olika diagnoser. Det visar att utbildning som 

omvårdnadsåtgärd är en viktig del under hela sjukdomstiden.  

En annan styrka i vår studie är att artiklarna är gjorda i olika länder på olika 

kontinenter. Forskarna har valt ut en varierad population. Deltagarna i studierna var 

både kvinnor och män, i varierande åldrar, med olika typer av cancer och befann sig i 

olika stadier av sjukdomen och behandlingen. De hade olika etnicitet, 

utbildningsnivå, social och ekonomisk status. Forskarna har noga beskrivit urval av 

population samt tagit hänsyn till deras bakgrund. Exempel på detta är i studien med 

ljudband där man anpassade informationen till en femteklassares nivå (Williams och 

Schreier, 2004). 

 

Forskningsetisk diskussion 

Enligt etiska principer för forskning på människor ska patientens hälsa alltid komma 

i första hand. Sjukvårdspersonal ska alltid ta hänsyn till patientens bästa när vård 

ges. Målet med forskning är att komma fram till ny kunskap men det kan aldrig vara 

viktigare än att värna om deltagarnas rättigheter. Författarna har använt studier där 

forskare har tagit hänsyn till deltagarna. Studie deltagarna har inte varit utsatta för 

fysisk skada eller annan risk. I de fall det finns kontrollgrupper har det alltid 

erbjudits standard vård. Alla deltagare har fått en grundutbildning. Ingen individ har 

blivit utan hjälp. Många artiklar visar på stor klinisk förbättring hos patienterna och 

de flesta fall finns förslag på ytterligare forskning för att i framtiden kunna erbjuda 

denna patientgrupp ännu bättre information och omvårdnad. Det är också viktigt att 
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all kunskap som kommer genom forskning på dessa patienter kommer dem tillgodo 

(Wahl och Lehner, 2014).  

Författarna har eftersträvat att alla studier som ingår i litteraturöversikten 

behandlats med stor noggrannhet. Artiklarna har översatts så exakt som möjligt. 

Studierna som analyserades har mätt många aspekter av CRF. De flesta studier har 

använt sig av flera olika mätskalor för att få fram en så komplett bild som möjligt av 

problematiken. Författarna har fokuserat på att redovisa enbart de resultat som 

motsvarar vårt syfte vilket kan ha lett till att en stor del av de effekter som 

utbildningen ger inte har redovisats. Trovärdigheten i vårt resultat påverkas inte av 

detta men det ger en begränsad vinkling av utbildningens effekter.  

Under hela processen har författarna valt att arbeta tillsammans och hjälpas åt med 

de olika delarna i uppsatsskrivandet. Detta har förstärkt enigheten i tolkning av 

resultat och utformande av litteraturstudien.  

 

Slutsats 

Studien visar på en stor variation av användbara utbildningsformer. Studiens resultat 

visar behov av fortsatt implementerings forskning för följande utbildningsformer 

Grupputbildning, web utbildning och coaching på sjukhuset och i hemmet.  

Studien indikerar behov av fortsatt forskning som skulle leda till nya 

utbildningsformer. Gärna med utgångspunkt i Orems teori där det viktigaste är att de 

utbildningsinsatser som erbjuds är individanpassade. (ref) 

Dessutom finns behov av att skapa individanpassade utbildningsprogram som 

innehåller råd och stöd om träning, energibesparandeåtgärder, nutrition och sömn. 

Utbildningen bör även innehålla information om orsaker av fatigue, coping strategier 

och samtalsstöd.  

Det första steget i att få förbättrad vård för patienter med CRF vara att införa 

sökordet ”fatigue” i det befintliga journalsystemet samt att börja screena patienter 

med CRF. Genom screening bedöms patientens nivå av CRF och behov av 



27 

 

utbildningsinsatser och uppföljning. Screening görs enklast på en skala 0-10 (Stasi et 

al., 2003). Alla patienter som har fatigue bör erbjudas information och utbildning.  

 

Referenser 

Författarna har använd sig av ENDNOTE programmet för att skapa referenslistan 

samt av Harvard systemet. 

Artiklar som ingår i studiens analys är markerade med asterisk *. 
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Tabell 2 Översikt av artikel sökning 

Datum  Databas Sökord Träffar Lästa 

abstarkt 

Lästa 

artiklar 

Analys 

7/3-2015 CINHAL cancer related fatigue 

AND education* 

AND Quality of life 

90 30 8 4 

9/3-2015 CINHAL (cancer AND fatigue 

AND patients*) 

AND education* 

AND nursing* 

AND interventions* 

49 25 2 1 

5/3-2015 PubMed (cancer related fatigue 

AND patients* )AND 

interventions* 

AND nursing 

AND factors* 

NOT review 

55 28 3 1 

9/3-2015 

 

PubMed 

 

 

(cancer AND fatigue 

AND patients* AND 

education*)  

AND randomized 

controlled trial 

AND effect 

41 27 8 2 
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      Deltagare 
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granskning 

 

           Huvudfynd/resultat 

 

  Kvalitet 

 

Williams SA, Schreirer AM, 2004 

“The effect of education in 

managing side effects in 

women receiving 

chemotherapy for treatment 

of breast cancer” 

Oncology Nursing Forum, vol. 

31, no 1,2004 

USA 

 

 

 

 

Att undersöka om utbildning via 

informativa ljudband ökar 

användandet av  

egenvårdsåtgärder för att  

minska behandlingsbiverkningar 

som ångest, trötthet samt 

Illamående och kräkningar.   

 

 

 

 

 

DESIGN: Randomiserad Kontroll studie, 

experimentell design, 1 centrum 

INTERVENTION: 

Två 20 minuters informativa ljudband 

som bestod av utbildning om motion 

och avkoppling för att hantera ångest, 

trötthet, sömn problem, illamående och 

kräkningar samt smakförändringar 

under cytostatikabehandling 

INSTRUMENT: SCD 

ANALYS: T-test 

 

70 

nydiagnostiserade 

kvinnor med 

bröstcancer.  

Ålder: 30-74 år 

 

ETIK: 

Godkänd av:  

Tidskrift 

 

SCD visar ingen statistisk signifikant 

skillnad på fatigue.  

Kvinnor som fått utbildning visat fler 

och mer varierande egenvårdbeteende 

över tiden och mindre illamående och 

kräkningar.  

Patienter upplever ofta höga 

ångestnivåer på sjukhuset. Därför är 

informativa ljudband är ett effektivt 

verktyg för utbildning i hemmet. 

 

 

  Medel 



 

 

 

 

Författare, 

År, Titel, Tidskrift, 

Land 

 

                 Syfte 

 

Metod 

 

Deltagare 

Etisk 

granskning 

 

Huvudfynd/resultat 

 

Kvalitet 

 

Williams SA, Schreirer AM, 2004 

“The role of education in 

managing fatigue, anxiety, 

and sleep disorders in woman 

undergoing chemotherapy for 

breast cancer” 

Applied Nursing research 18 

(2005) 138-147 

USA 

 

 

 

 

Att undersöka effekten av  

informativa ljudband på  

patientens egenvårdsbeteenden 

 för att hantera biverkningar av  

cytostatikabehandling som 

 trötthet, ångest och  

sömnstörningar. 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGN: Randomiserad kontroll studie 

1 centrum 

INTERVENTION: 

Ett 20 minuters ljudband som bestod av 

utbildning om motion och avkoppling för 

att hantera ångest, trötthet och sömn 

problem, under cytostatikabehandling 

INSTRUMENT: SCD 

ANALYS: T-test 
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nydiagnostiserade 

kvinnor med 

bröstcancer.  

Ålder: 30-74 år 

 

 

 

ETIK: 

Godkänd av: 

Tidsskrift, Elsevier 

 

SCD visar ingen statistisk signifikant 

skillnad på fatigue.  

Kvinnor som fått utbildning visat fler 

och mer varierande egenvårdbeteende 

över tiden och mindre ångest.  

Patienter upplever ofta höga 

ångestnivåer på sjukhuset. Därför är 

informativa ljudband är ett effektivt 

verktyg för utbildning i hemmet.  

 

  Medel 

 



 

 

 

 

Författare, 

År, Titel, Tidskrift, 

Land 

 

         Syfte 

 

Metod 

 

Deltagare 

Etisk 

granskning 

 

Huvudfynd/resultat 

 

Kvalitet 

 

Ream E, Richardsson A, 

Alexander-Dan C, 2005 

“Supportive interventions 

for fatigue in patients 

undergoing chemotherapy :a 

randomize controlled trial” 

Journal of pain and symptoms 

management, July 7, 2005 

UK 

 

Att utvärdera om 

stödjande insatser via 

motiverande 

telefonsamtal och besök 

av sjuksköterska i 

hemmet minskade 

tröttheten hos patienter 

som genomgår 

cytostatikabehandling. 

 

 

 

 

DESIGN: RCT, Kvantitativ 

INTERVENTION: Bestod av fyra komponenter: 

bedömning av trötthet, utbildning om CRF, 

coaching i egenvård, och tillhandahållande av 

känslomässigt stöd. Pat fick information och fick 

skriva dagbok efter varje avslutat behandling. En 

sjuksköterska besökte dem varje månad i 

hemmet för att bedöma trötthet, ge psykologiskt 

stöd, och coacha deltagare utifrån 

dagboksanteckningarna.  

 

INSTRUMENT: MFS  

ANALYS: Statistical Package for Social Sciences 

Computer program. T-test 

 

103 deltagare, 46 

kvinnor och 57 

män.  

Ålder: 18-70 år 

Olika diagnos: 

rektal cancer, mag- 

och esofagus 

cancer, lungcancer, 

bröstcancer och 

lymfom. 

ETIK:  

Godkänd av etisk 

kommitté. 

 

MFS sjönk från 38,8 till 30,6 i IG vilket 

visar en signifikant statistisk skillnad 

(p=0,04).  

Interventionen hjälpte patienterna att 

anpassa sig till att leva med trötthet 

och bidrog till ökad psykisk och 

emotionell välbefinnande samt ökad 

förmåga att klara av sin sjukdom och 

behandling.  

 

    Hög 



 

 

 

Författare, 

År, Titel, Tidskrift, 

Land 

 

         Syfte 

 

Metod 

 

Deltagare 

Etisk 

granskning 

 

Huvudfynd/resultat 

 

Kvalitet 

 

Godino G, Jodar L, Durán Á, 

Martinez I, Schiaffino A, 2006 

 

“Nursing education as an 

intervention to decrease 

fatigue perception in 

oncology patients” 

 

European Journal of Oncology 

Nursing (2006)10, 150-155 

 

Spain 

 

1. Att avgöra om  
 
Sjuksköterskeutbildningen 
 
minskade upplevelsen 
 
av trötthet hos patienter 
 

med tjocktarms eller 
 
magcancer. 

 
 

2. För att  

 
mäta graden av  
 
patienter nöjda med 
 
omvårdnadsåtgärd som  
 
syftar till att minska  
 
trötthet. 

 
 

 

 

DESIGN: RCT, 1 centrum 

INTERVENTION: genomfördes 

från juli 2001 till september 2002. 

Den bestod av individuell patient-

utbildning, och innehöll rådgivning, 

audiovisuell och datoriserad 

utbildnings-material till patienter 

som skulle påbörja 

cytostatikabehandling. 

Informationen gavs av erfarna 

sjuksköterskor.  

INSTRUMENT: FACT-F 

ANALYS: SPSS 9.0 

 

40 patienter: 21 

män, 19 kvinnor 

med mag- och tarm 

cancer.  

Ålder: Från 18 år 

 

ETIK: godkänd av 

etisk kommitté 

 

FACT-F i IG från ökade från 110,52 till 121,22 

medan den ökade i Kontrollgruppen under 

cytostatika behandlingen, vilket visar ökat 

tillfredställelse.  Resultatet är dock inte statistisk 

signifikant. 

 

Omvårdnadsåtgärden med individuell utbildning 

och rådgivning har försett patienter med CRF med 

ett effektivt verktyg för att hantera trötthet. 

Patienterna var mycket nöjda med interventionen.  
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Kvalitet 

 

Yesilbalkan Ö U, Karadakovan 

A, Göker E, 2009 

 

“The effectiveness of 

nursing education as an 

intervention to decrease 

fatigue in Turkish patients 

receiving chemotherapy”. 

Oncology nursing forum vol. 36, 

no4, July 2009 

 

Turkiet 

 

Att avgöra om en 

sjuksköterskeledd utbildning 

som intervention minskade 

upplevelsen av trötthet hos 

patienter med diagnosen 

gastrointestinal (GI) cancer 

(kolon, mage, lever, ändtarm, 

bukspottkörtel) som fick 

kemoterapi för första gången. 

 

 

 

 

DESIGN: Quasi-experimental, 

deskriptive 

INTERVENTION: Bestod av en 

individuell patientutbildning. Den 

levererades av forskaren i tre 

sessioner på sjukhuset. Interventionen 

var avsedd att förbättra patienters 

kunskap om orsakerna till trötthet och 

ge dem strategier för att minska dess 

svårighetsgrad. Informationen bestod 

av egenkontroll av trötthetsnivåer, 

rådgivning om energihushållning, 

avledningstekniker, ökad rörlighet och 

aktivitet, stresshantering, 

avslappnings-metoder, och hantering 

av faktorer som är kända för att 

 

DELTAGARE: 

35 patienter 

15 män och 20 

kvinnor med olika 

typer av GI cancer. 

Ålder: Medelålder 

49 år 

 

ETIK: godkänd av 

Universitetens 

etiska kommitté  

 

 

 

PFS sjönk från 3,5 till 1,4 vilket 

innebär en signifikant minskning av 

fatigue i IG (p=0,00). 

Sjuksköterskeledd utbildning har 

potential att reducera fatigue hos 

patienter med GI cancer som 

genomgår cytostatikabehandling för 

första gången.  

 

   Medel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orsaka trötthet. Varje session var 

anpassade till den enskilda patientens 

behov. 

 

INSTRUMENT: PFS, EORTC QLQ C - 

30  

ANALYS: SPSS 11,o T-test 
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Huvudfynd/resultat 

 

Kvalitet 

 

Reif K, Vries U, Petermann F, 

Görres S, 2012  

“A patient education 

program is effective in 

reducing cancer related 

fatigue: A multi-center 

randomized two-group 

waiting-list controlled 

intervention trial”.  

European Journal of oncology 

nursing 17 (2013) 204-213 

Tyskland 

 

Att utvärdera ett patient 

utbildningsprogram som syftar 

till att minska trötthet hos 

cancer överlevande 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGN: RCT, multicenter 

INTERVENTION:  

Interventionen var ett strukturerat 

patientutbildningsprogram bestående 

av sex pass à 90 minuter avsedda för 

grupper av 8 patienter. Utbildningen 

innehöll information om CRF, 

problemlösning, målsättning och 

utvärdering.  

INSTRUMENT: FAQ, EORTC QLQ-C30,  

ANALYS: ANOVA test 

 

 

DELTAGARE: 261 

cancerfria patienter 

med CRF, 187 

kvinnor och 74 

män.  

Ålder: Medelålder 

53 år 

 

ETIK: Godkänd av 

Bremens 

Universitets etisk 

kommité 

 

FAQ sjönk från 42,42 till 22,85 i IG 

(p=0,001) vilket är statistiskt 

signifikant skillnad.  

 

Programmet var effektivt för att 

reducera CRF och andra symptom.  

 

 

   Hög 
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Yun Y H, Lee K S, Kim Y-W, 

Park S Y, Lee E S, Noh D-Y, Kim 

S, Oh J H, Jung S Y, Chung K-

W, Lee Y J, Jeong S-Y, Park K J, 

Shim Y M, Zo J I, Park J W, Kim 

Y A, Shon E J, Park S, 2012 

 

 “Web-based tailored 

education program for 

disease-free cancer 

survivors with cancer-

related fatigue: a 

randomized controlled trial” 

 

Journal of clinical oncology, no 

12 April 2012 

Korea 

 

Att avgöra om ett 

internetbaserat 

skräddarsytt 

utbildningsprogram är 

effektivt för sjukdomsfria 

cancer survivors med 

cancerrelaterad trötthet. 

 

 

 

 

 

 

DESIGN: RCT, multicenter 

INTERVENTION: 

12 - veckors, internetbaserad, individuellt 

anpassad CRF utbildningsprogram.  

Programmet baserades på CRF riktlinjerna i 

National Comprehensive Cancer Network.  

INSTRUMENT BFI, FSS, HADS, EORTC-C30 

ANALYS: SAS 9,2, Bonferroni correction 

 

273 deltagare:199 

kvinnor och 74 män 

med olika 

cancertyper: 

bröstcancer, mag-

tarm cancer, 

lungcancer, 

sköldkörtel och 

livmodercancer.  

Ålder: 20-65 år 

 

ETIK: Godkänd av 

tidsskrift  

 

BFI sjönk från 4,01 till 2,9 i IG 

(p=0,001) och FSS sjönk från 3,46 till 

2,78 i IG (p=0,001) vilket ger en 

statistisk signifikant skillnad. 

 

Ett internetbaserat utbildningsprogram 

utifrån NCCN riktlinjer kan hjälpa 

patienter att hantera CRF. 

 

  Hög 
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Ream E, Gargaro G, Barsevick A 

2014 

”Management of cancer-

related fatigue during 

chemotherapy through 

telephone motivational 

interviewing” 

 

ELSEVIER 

Patient Education and 

Counseling 98 (2015) 199-206 

 

UK 

 

 

 

Att utvärdera 

behandlingseffekten, 

utvärdera patientens 

uppfattningar om 

möjligheterna och 

acceptansen för ”Beating 

Fatigue” programmet via 

telefon 

 

DESIGN: RCT, multicenter. 

INTERVENTION: Ordinarie utbildningsprogram 

har anpassats för att kunna ges via telefon. 

Informationen gavs vid 3 tillfälle. Man har använt 

motiverande samtal för att få patienterna mera 

aktiva och intresserade av att förbättra sin egen 

hälsa. 

INSTRUMENTS: BFI, FDS 

ANALYS: SAS Macro 

 

 

44 deltagare, 17 

män och 27 kvinnor 

med varierande 

diagnos: 

bröstcancer, colon 

cancer och lymfom 

som genomgår 

cytostatikabehandli

ng  

Ålder: Medelålder 

53 år 

 

 

ETIK: 

Godkänd av 

Bromley etiska 

kommitté 

 

Studien visar en klinisk förbättring när 

det gäller globala tröttheten som 

mättes med BFS men förbättringen var 

inte tillräcklig stor för att visa på en 

statistisk signifikant skillnad.  

 

 

 

   Hög 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


