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Introduktion: Bröstcancer är en av de främsta cancerformer som drabbar kvinnor över hela 
världen och fatigue är ett vanligt förekommande symtom i samband med 
bröstcancerdiagnosen. Fatigue beskrivs som den svåra tröttheten och inverkar på patientens 
fysiska-, psykiska- och sociala hälsa. Fatigue integrerar med andra symtom och påverkas av 
behandlingsmetoder vilket gör symtomet komplext att behandla. Sjuksköterskan har en 
viktig betydelse i omvårdnaden genom att implementera omvårdnadsåtgärder som kan 
lindra patientens upplevelse av fatigue och främja livskvalité.  
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa omvårdnadsåtgärder vid 
bröstcancerrelaterad fatigue. 
Metod: Litteraturstudie enligt Polit och Beck (2016) nio-stegsmodell. Databassökningen 
utfördes i PubMed och CINAHL. Totalt 11 relevanta artiklar svarade på litteraturstudiens 
syfte och identifierades efter kvalitetsgranskning.  
Resultat: Kategorierna fysisk aktivitet, mentala verktyg, kombinerad intervention och social 
intervention framkom efter databearbetningen. I tio av artiklarna i litteraturstudiens resultat 
gav omvårdnadsåtgärden effekt genom att fatigue minskade. I den elfte artikeln ökade 
fatigue, men ökningen var lägre i interventionsgruppen än i kontrollgruppen. En ökning av 
fatigue förväntades då interventionen utfördes i samband med strålbehandling.  
Slutsats: Fatigue beskrivs som ett komplext symtom som påverkar patientens livskvalité. 
Samtliga interventioner i litteraturstudiens resultat kan ses som effektiva mot fatigue. 
Sjuksköterskan kan genom att implementera de omvårdnadsåtgärder som belyses i 
litteraturstudien resultat lindra och bemöta bröstcancerrelaterad fatigue.  
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Introduktion  
Cancer beskrivs som ett samlingsnamn för flera olika cancersjukdomar som kan drabba hela 
kroppen (World Health Organization 2015). Cancer uppstår när den normala balansen i 
celldelningen rubbas och kan utmärka sig som ett snabbt sjukdomsförlopp. Den tidigare friska 
cellen delar sig ohämmat från ett begränsat område och kan spridas vidare till andra vävnader 
och organ. Denna process kallas metastasering och är den vanligaste orsaken till 
cancerrelaterad död (Cancerfonden 2016). Fatige beskrivs som den komplexa tröttheten och 
är ett vanligt förekommande symtom hos cancerdrabbade patienter (Varre 2003). Enligt 
Bortolon et al. (2014) kan symtomet fatigue ses i samband hos kvinnor med diagnostiserad 
bröstcancer. Bröstcancerdiagnosen kan bidra till svårigheter att hantera stress, krav och 
känslor vilket försvårar tröttheten. 
 
Fatigue 
Begreppet fatigue ingår i sjuksköterskans terminologi och är ett komplext cancerrelaterat 
symtom (SchjØlberg 2003). Fatigue kan påverka patienter fysiskt, känslomässigt, 
psykologiskt samt andligt. Symtomet beskrivs som en känsla av svaghet, utbrändhet samt 
brist på energi (Morgan et al. 2014). Fatigue beskrivs som en upplevelse av blytung kropp och 
begränsad fysik i form av minskad rörelseförmåga och styrka. Kognitiva och känslomässiga 
svårigheter som exempelvis begränsad koncentrationsförmåga har redovisats (Spichiger et al. 
2012). Känslan av en svår trötthet begränsar möjligheten att fungera normalt i vardagen och 
kan leda till en känsla av värdelöshet. Fatigue bidrar till förlorad känsla av energi och lust för 
aktiviteter samt inverkar negativt på patientens sociala liv och relationer. Intresset för att 
umgås med omgivningen, göra roliga saker samt njutningen i vardagen kan upplevas förlorad 
(Borneman et al. 2012). Morgan et al. (2014) beskriver också hur fatigue inverkar på 
patientens sociala liv. Sociala tillställningar kan upplevas som en börda att delta vid på grund 
av avsaknaden av energi. Oförmåga att delta vid evenemang kan leda till skuldkänslor 
(Morgan et al. 2014). Konsekvenser som kan uppstå av fatigue är depression, låg självkänsla, 
ökad sårbarhet samt en känsla av hopplöshet (Borneman et al. 2012).  
 
Bröstcancerrelaterad fatigue  
En av de främsta cancerformer som drabbar kvinnor över hela världen är bröstcancer 
(American Cancer Society 2007). Den främsta behandlingsmetoden mot bröstcancer är 
kirurgi, som kan kompletteras med hormonell-, strål- och cytostatikabehandling för att minska 
risken att insjukna igen (Nystrand 2016). Fatigue är ett vanligt förekommande symtom hos 
bröstcancerdrabbade kvinnor (Bortolon et al. 2014). Bröstcancerrelaterad fatigue beskrivs 
omfatta fysiologiska, psykologiska samt sociala aspekter (Tsai et al. 2010). Fatigue kan ses i 
ett sammanhang med andra tilltagande symtom så som smärta och ångest. Symtomen 
integrerar med varandra vilket påverkar samt försvårar upplevelsen av trötthet (Bortolon et al. 
2014). Cancerrelaterad fatigue [CRF] upplevs öka i samband med cancerbehandling. 
Sjukhusresor till och från behandling samt tilltagande inaktivitet är ytterligare faktorer som 
ökar fatigue. Patienter med cancersjukdom kan uppleva stark energi under en period för att 
sedan övergå i långvarig trötthet som inte kan vilas eller sovas bort. (Borneman et al. 2012). 
Cancerrelaterad fatigue ett symtom som varierar i svårighetsgrad. Tröttheten är svårast 
postoperativt hos bröstcancerdrabbade kvinnor. Depressiva symtom och behandlingar kan 
leda till ökad fatigue (Hsiang-Ping 2014). National Comprehensive Cancer Network Cancer-
related Fatigue Guidelines (2014) beskriver att fatigue är den vanligaste biverkningen som 
kvinnor med bröstcancerdiagnos upplever i samband med cytostatika- och strålbehandling. 
 
En känsla av att befinna sig i ett svart hål och urtvättad på energi är begrepp som 
bröstcancerdrabbade kvinnor beskriver fatigue med (Morgan et al. 2014). I Tsai et al. (2010) 
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studie upplevde kvinnorna att fatigue var en oundviklig del av sjukdomen och att symtomet 
därför skulle bekämpas enskilt. Det resulterade i att kvinnorna upplevde svårigheter att 
samtala om fatigue. Cancerbehandlingar, biverkningar av kliniska behandlingar samt 
interaktioner med andra symtom är faktorer som beskrevs bidra till och öka fatigue. 
Känslomässig- och psykisk stress var andra bidragande faktorer som försvårade symtomet. 
Illamående och kräkningar beskrevs vara vanliga symtom som uppkommer vid 
cytostatikabehandling hos bröstcancerdrabbade kvinnor. Illamående och kräkningar bidrog till 
nedsatt aptit och undernäring, som i sin tur ökade fatigue. Symtomen integrerade med 
varandra och beskrevs som en ond cirkel. När försämring inträffade i sjukdomen och andra 
symtom tillkom ökade fatigue och upplevdes mer besvärligt samt svårare att kontrollera (Tsai 
et al. 2010). Behandlingsmetoder som kirurgi och strålbehandling samt cytostatikabehandling 
kan bidra till biverkningar som aptitlöshet och anemi vilket försvårar symtomet fatigue 
(Bortolon et al. 2014). 
 
Lenz et al. (1995) beskriver också att symtom integrerar med varandra och kan ses i ett 
komplext nätverk. Symtomteorin, Theory of unpleasant symtoms, beskriver att ett symtom 
omfattas av flera dimensioner, intensity, quality, timing och distress. Intensity omfattar 
symtomets svårighetsgrad i form av upplevd styrka och mängd. Dimensionen quality syftar 
till hur symtomet uppträder och vilka faktorer som upplevs lindra det. Timing innebär 
symtomets variation samt hur ihållande det är. Distress innefattar i vilken grad patientens 
livskvalité påverkas av symtomet. Dimensionerna av ett symtom speglas av påverkande 
faktorer och konsekvenser. Påverkande faktorer kan vara både psykiska, fysiska och 
situationsbundna. Konsekvenser av ett symtom kan vara både funktionella och kognitiva. 
Funktionella konsekvenser innefattar fysisk och social påverkan, medan kognitiva 
konsekvenser innebär att  förmågan att tänka samt lösa problem försvåras. Dessa faktorer 
påverkar det enskilda symtomet likväl som andra tilltagande symtom (Lenz et al. 1995). 
 
Bortolon et al. (2014) förklarar att känslomässigt lidande hos patienter med bröstcancer bidrar 
till fysisk inaktivitet och trötthet. Vårdpersonal kan lindra och förhindra ökning av 
bröstcancerrelaterad fatigue genom att förbättra bidragande faktorer till symtomet.  
 
Omvårdnad 
Enligt Eriksson (1987) innebär omvårdnad att tillföra en känsla av tillit samt kroppsligt och 
andligt välbehag, genom olika typer av lärande. Det innebär även att främja utveckling med 
syftet att upprätthålla, förändra eller stödja olika hälsoprocesser. Vårdandet innefattar två 
människor som är delaktiga i en enhet. Enligt Patientlag (2014:821) ska patienten få 
individanpassad information och möjlighet till att medverka i utformandet av vården. 
Omvårdnad ska i största möjliga mån utföras i samråd med patienten (SFS 2014:821). 
Människan beskrivs som en unik individ bestående av flera delar. För att förstå människan 
bör individen ses ur ett helhetsperspektiv (Eriksson 1987).  
 
Boudiab och Kolcaba (2015) beskriver betydelsen av komfort i omvårdnaden. Vid planering 
av omvårdnad ska fysiska, psykiska, sociokulturell samt miljömässiga aspekter på komfort 
tillgodoses hos patienten. Fysisk komfort syftar till att lindra symtom hos patienten och 
minska möjliga biverkningar av läkemedel. Psykisk komfort innefattar hot mot patientens 
självbild, där omvårdnaden ska främja trygghet och minska oro samt depression. 
Sociokulturell komfort handlar om att identifiera hot mot försörjning och sociala relationer, 
medan miljömässig komfort syftar till att anpassa hemmiljö och bidra till livskvalité i 
vardagen. Omvårdnad som tillgodoser patientens komfortbehov stärker patientens integritet 
och främjar positiva upplevelser av vården (Boudiab & Kolcaba 2015). Omvårdnaden ska 
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genomsyras av respekt för mänskliga rättigheter och trosuppfattningar, samt grundas på 
evidensbaserad kunskap (ICN 2007). För att utföra evidensbaserad vård krävs en systematisk 
sökning och utvärdering av forskning, klinisk kunskap samt hänsyn till patientens värderingar 
och önskemål (Scott & McSherry 2009; Solomonsson & Spross 2011). 
 
Omvårdnadsåtgärder 
Enligt Bulechek et. al (2013) innefattar begreppet omvårdnadsåtgärd all form av behandling, 
baserad på klinisk bedömning och kunskap, som en sjuksköterska utför för att förbättra 
patientens tillstånd. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder innefattar både direkt och indirekt 
omvårdnad. En direkt omvårdnadsåtgärd är en behandling utförd genom samverkan med 
patienten, medan en indirekt omvårdnadsåtgärd är en åtgärd som utförs i vägnar åt patienten 
utan dennes närvaro. Inom dessa åtgärder ingår vårdmiljön och samarbete med andra 
yrkesroller. Jean-Pierre et al. (2007) beskriver att en av de svåraste utmaningar som 
yrkesverksam sjuksköterska inom onkologi är att urskilja fatigue från andra symtom. Fatigue 
har olika utryck och kan likna andra tillstånd som exempelvis depression. Fatigue är även ett 
subjektivt symtom som varierar i intensitet över dagen, och kan vara svårt för patienten att 
värdera. Dessa faktorer bidrar till svårigheter att bedöma fatigue samt att hitta kliniska 
interventioner för att bemöta och lindra symtomet.  
 
Problemformulering 
Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformer som drabbar kvinnor över hela världen och 
fatigue är ett av de vanligaste symtomen som uppkommer i följd av bröstcancerdiagnosen. 
Fatigue har en negativ inverkan på individens välbefinnande och livskvalité. Symtomet är en 
subjektiv upplevelse som påverkas av och integrerar med behandlingar samt andra 
cancerrelaterade symtom. Detta komplicerar sjuksköterskans bedömning och 
omvårdnadsåtgärder för symtomet fatigue. Det är viktigt att belysa evidensbaserade 
omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan implementera i omvårdnaden för att minska 
fatigue. Om sjuksköterskan har kunskap finns möjlighet att stödja patienten i kampen mot 
fatigue och öka livskvalitén.   
 
Syfte 
Syftet var att belysa omvårdnadsåtgärder vid bröstcancerrelaterad fatigue. 
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Metod 
För att genomföra arbetet användes litteraturstudie som metod. Enligt Polit och Beck (2016) 
börjar en litteraturstudie med en frågeställning och utformande av en plan för att samla in 
information. Informationen ska sedan analyseras och summeras. Informationen ska besvara 
frågeställningen och baseras på primärkällor. För att säkerställa hög kvalité på 
litteraturstudien krävs ett tydligt formulerat syfte, välformulerade kategorier samt sökord. 
Urvalet av artiklar ska vara omfattande för att kunna dra slutsatser av informationen. Metoden 
utgår från Polit och Beck (2016) flödesschema bestående av nio steg (figur 1).  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Polit och Beck (2016) flödesschema beskriver utförandet av en litteraturstudie. 
Flödesschemat är fritt översatt.  
 
Litteratursökning 
I steg ett (figur 1) enligt Polit och Beck (2016) formulerades ett syfte utifrån ett identifierat 
problemområde. I steg två beslutades vilka databaser och sökord som användes. I denna 
litteraturstudie har databaserna CINAHL och PubMed används vid sökandet av artiklar, då 
databaserna inriktar sig på omvårdnad samt medicin. I steg tre genomfördes databassökning 
och relevanta artiklar identifierades (Polit & Beck 2016). Valda sökord (tabell 1) grundade sig 
på litteraturstudiens bärande begrepp; fatigue, bröstcancerrelaterad fatigue, omvårdnad och 
omvårdnadsåtgärd.  
 
Inklusions- och exklusionskriterer  
Inklusions- och exklusionskriterier är förtydligande av vilka kriterier litteratursökningen ska 
innefatta och utesluta (Polit & Beck 2016). Artiklar som inkluderades i litteraturstudien var 
publicerade mellan december 2006 till december 2016, skrivna på svenska eller engelska samt 
peer reviwed. I PubMed är artiklarna redan peer reviwed, medan i CINAHL väljs det som 
tillval. Artiklarna i litteraturstudien exkluderade personer under 18 år och män som drabbats 
av bröstcancer.  
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Sökord 
Databasernas thesaurustermer användes för att utföra sökningen. Thesaurustermer är ordlistor 
med specifika ämnesord. Thesaurustermer i CINAHL heter Major Headings [MH] och i 
PubMed Medical subject Headings [meSH-termer] (Forsberg & Wengström 2013). I 
CINAHL identifierades ämnesorden fatigue (S1) och breast neoplasms (S2) som Major 
Headings. CINAHL inriktar sig på omvårdnad och en fritextsökning gjordes på ordet 
interventions för att få artiklar inriktade på omvårdnadsåtgärder. I PubMed identifierades 
ämnesorden fatigue (S1) och breast neoplasms (S2) som meSH-termer. En fritextsökning 
gjordes i PubMed på ordet nurs* (S3) för att avgränsa sökningen till omvårdnad, då PubMed 
även inriktar sig på medicin. Ordet trunkerades för att få med alla ändelser på ordet i 
sökningen (Forsberg & Wengström 2013). Sökorden söktes först enskilt innan de 
kombinerades med varandra genom funktionen ”AND” (tabell 1 och 2). 
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Tabell 1: Följande databassökning har utförts i PubMed. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 2: Följande databassökning har utförts i CINAHL. 
 

 
()=Intern dubblett ()*=Extern dubblett. Den interna dubbletten var även en extern dubblett.  
 
 
 
 
 
 
 

Databas	 Sökord	 Antal	
träffar	

Urval	1	 Urval	2	 Urval	3	

PubMed	 	 	 	 	 	
S1	 ”Fatigue” 

[meSH] 
23960 	 	 	

S2	 ”Breast	
neoplasms”	
[meSH]	

244 634	 	 	 	

S3	 ”nurs*” 377 644 	 	 	
	 S1 AND S2 471 	 	 	
	 S1 AND S2 

AND S3 
65 17	 5	 5	

	 	 TOTALT	 17	 5	 5	

Databas	 Sökord	 Antal	
träffar	

Urval	1	 Urval	2	 Urval	3	

CINAHL	 	 	 	 	 	
S1	 ”Fatigue” 

[MH] 
5438 	 	 	

S2	 ”Breast 
neoplasms” 
[MH] 

22453 	 	 	

S3	 ”interventions” 122 331 	 	 	
	 S1 AND S2 245 	 	 	
	 S1 AND S2 

AND S3 
66 26(1)(4)*	 6	 6	

	 	 TOTALT	 22	 6	 6	
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Urval  
Enligt steg fyra i Polit och Beck (2016) (figur 1) skedde urval ett genom att artiklarnas 
rubriker och abstrakt granskades gentemot studiens syfte. Totalt identifierades 43 relevanta 
artiklar i PubMed och CINAHL i urval ett. Fyra av dessa var dubbletter och uteslöts, vilket 
resulterade i ett slutgiltigt urval på 39 artiklar (tabell 1 och 2).  
 
Urval två utgår från steg fem och steg sex där artiklarna lästes igenom i sin helhet och 
informationen värderades. Relevanta delar i artiklarna som svarar på syftet urskiljdes (Polit & 
Beck 2016). Totalt 11 artiklar återstod efter urval två. Bortfallet baserades på att artiklarna 
inte uppfyllde valda inklusions- och exklusionskriterier eller att artiklarna inte besvarade 
studiens syfte. De artiklar som baserade sitt resultat på fler cancerdiagnoser eller inte tydligt 
redovisade effekter på fatigue uteslöts.  
 
Urval tre utgår från steg sju där artiklarna granskades kritiskt utifrån Polit & Beck (2016) 
Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report och Guide to an Overall 
Critique Quantitative Research Report. Samtliga artiklar uppfyllde kraven och resultatet 
baserades på totalt elva artiklar. Av artiklarna använde tio kvantitativ metod och en artikel 
kvalitativ metod. Artiklarna redovisas i artikelmatris (bilaga 1).  
 
Databearbetning 
I steg åtta analyserades informationen i artiklarna och viktiga teman identifieras. En tematisk 
analys innebär att hitta mönster och återkommande information, men även att identifiera 
skillnader och motsägelser (Polit & Beck 2016). Artiklarna granskades först enskilt och sedan 
gemensamt. Information i resultatdelen som besvarade syftet markerades med olika färger. 
Efter diskussion av resultatets likheter och skillnader skrevs artiklarnas sammanhängande 
resultat in i olika spalter på en tavla, för att skapa översikt så att gemensamma teman kunde 
identifieras.  
 
I steg nio utfördes en kritisk sammanställning av artiklarna enligt Polit och Beck (2016). 
Utifrån identifierade teman skapades fyra huvudkategorier som övergripande beskrev 
omvårdnadsåtgärderna. Huvudkategorierna var fysisk aktivering, mentala verktyg, 
kombinerade interventioner samt social intervention.  
 
 
Forskningsetiska ställningstagande  
Enligt Forsberg och Wengström (2013) ska artiklarna i en litteraturstudie vara vetenskapligt 
granskade och uppfylla valda inklusion- och exklusionskriterier. Vetenskaplig granskning 
innebär att studierna är godkända av en etisk kommitté eller att forskarna själva utför etiskt 
övervägande (Forsberg & Wengström 2013). Metoden ska tydligt redovisas steg-för-steg för 
att uppnå en hög trovärdighet. Det är viktigt att författarna till litteraturstudien har ett neutralt 
ställningstagande och inte förvränger informationen (Vetenskapsrådet 2016). I denna 
litteraturstudie är databasmaterialet forskningsbaserat och utvalt efter valda inklusion- och 
exklusionskriterier. Samtliga artiklar i litteraturstudiens resultat var granskade och godkända 
av en etisk granskningskommitté. Artiklarna till litteraturstudiens resultat har granskats 
enskilt och därefter tillsammans, för att uppnå ett neutralt ställningstagande samt ett urval som 
överensstämmer med syftet. För att undvika feltolkningar av artiklarna har engelskt-svenskt 
lexikon används.  
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Resultat 
Resultatet baseras på elva vetenskapliga artiklar där kvantitativ metod använts i tio artiklar 
och kvalitativ metod används i en artikel. Artiklarna redovisas i en artikelmatris (bilaga 1). 
Utifrån artiklarnas resultat har fyra huvudkategorier identifierats. Dessa var fysisk aktivering, 
mentala verktyg, kombinerade interventioner samt social intervention (figur 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 2: Omvårdnadsåtgärder för bröstcancerrelaterad fatigue.  

 
Fysisk aktivering  
I fem av elva artiklar undersöktes olika former av fysisk aktivering som en enskild åtgärd för 
fatigue. Artiklarna innefattade i huvudsak aerob träning i form av gång- och helkroppsträning. 
Interventionerna testades i olika intensitetsnivåer och undersöktes enskilt, i kombination eller 
i jämförelse med varandra.  
 
Wang et al. (2010) och Tsui-Yun et al. (2014) beskrev effekterna på bröstcancerrelaterad 
fatigue av ett aerobt träningsprogram som innefattade gång. Wang et al. (2010) intervention 
var av låg till måttlig intensitet och innefattade även planering av strategier för att stärka 
kvinnors självförmåga till att utföra träning. Tsui-Yun et al. (2014) träningsprogram 
anpassades individuellt och innefattade uppvärmning, aerob träning i form av gång på 
löpband, nedvarvning samt stretchning. De aeroba gångträningsprogrammen hade båda effekt 
på fatigue över tid, genom att symtomet minskade efter varje mätning. Efter avslutade 
interventioner hade interventionsgrupperna minskad fatigue i jämförelse med 
kontrollgrupperna (Wang et al. 2010; Tsui-Yun et al. 2014). I Tsui-Yun et al. (2014) studie 
hade kontrollgruppen ökade nivåer av fatigue. I vilken omfattning fatigue påverkade 
deltagarna minskade i interventionsgruppen medan den ökade hos kontrollgruppen. Hiseh et 
al. (2008) och Oluwafemi Odebiyi et al. (2014) undersökte också effekten av ett aerobt 
träningsprogram på bröstcancerrelaterad fatigue. Effekten av ett individuellt 
helkroppsträningsprogram där deltagarna delades in i fyra olika grupper beroende på vilken 
eller vilka behandlingsmetoder de erhållit undersöktes i Hiseh et al. (2008) studie. I 
träningsprogrammet ingick uppvärmning, aerob träning, nedvarvning samt stretchning. Fyra 
dimensioner av fatigue samt total fatigue mättes före och efter interventionen. Resultatet 
visade en signifikant minskning av beteendemässig, känslomässig, sensorisk och kognitiv 
fatigue samt total fatigue hos kvinnor som genomgått en kombination av kirurgi-, strål- och 
cytostatikabehandling. Gruppen som enbart genomgått kirurgi visade minskning av 
beteendemässig, känslomässig och total fatigue (Hiseh et al. 2008). Ett aerobt 
träningsprogram innehöll uppvärmning, aerob träning samt nedvarvning med stretchning och 
djupandning. Resultatet visade en effekt på fatigue genom att symtomet minskade efter 
interventionen (Oluwafemi Odebiyi et al. 2014).  
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Effekterna av låg- och hög intensiv fysisk aktivitet i jämförelse med en kontrollgrupp som 
erhöll vanlig vård studerades i Waart et al. (2015) studie. Interventionsgruppen (Onco-Move) 
som erhöll lågintensiv träningsprogram uppmanades att utföra fysisk aktivitet fem dagar i 
veckan. Den andra interventionsgruppen (OnTrack) erhöll medel- till högintensiv träning, 
som kombinerades med ett motstånds- och aerobt träningsprogram. Programmet utfördes två 
gånger i veckan. Utöver träningsprogrammet uppmanades deltagarna att vara fysiskt aktiva 
fem dagar i veckan. Resultatet visade att OnTrack hade mindre fysisk och generell fatigue än 
Onco-Move och kontrollgruppen efter avslutad intervention. OnTrack uppfattade fatigue som 
mindre frustrerande, skrämmande och obehaglig än kontrollgruppen. OnTrack uppfattade 
fatigue som mindre skrämmande än Onco-Move. Onco-Move rapporterade mindre fatigue än 
kontrollgruppen (Waart et al. 2015). 
 
Mentala verktyg 
I huvudkategorin mentala verktyg identifierades meditation och sjuksköterskeledd kognitiv 
beteende terapi [KBT] som omvårdnadsåtgärder mot fatigue. Dessa interventioner innefattade 
olika delar av åtgärder så som positiva budskap, avslappning, andningsteknik, motiverande 
samtal samt rådgivning. Omvårdnadsåtgärderna hade mental inriktning genom att de syftade 
till att reducera negativa tankar och ge stöd till problemlösning för att minska fatigue. 
 
Yeon Hee et al. (2013) studie undersökte meditationens effekt på fatigue hos kvinnor som 
genomgick strålbehandling för bröstcancer. Meditationsterapin bestod av enkla rörelser med 
fokus på känslan i kroppen samt avslappning i kropp och sinne för att minska negativa tankar. 
Terapin innefattade även andningsteknik och positiva budskap. Fatigue i meditationsgruppen 
minskade efter interventionen, medan fatigue i kontrollgruppen ökade (Yeon Hee et al. 2013).   
 
Eftersom strålbehandling kan leda till flera negativa effekter, bland annat påverkan på 
livskvalité och ihållande fatigue, så syftade Haejung et al. (2011) studie till att undersöka 
effekterna av ett sjuksköterskelett KBT-program på fatigue hos kvinnor som genomgick 
strålbehandling vid bröstcancer. En interventionsgrupp delades upp i mindre grupper som 
erhöll sjuksköterskeledd KBT. Programmet innehöll kognitivbeteenderådgivning, 
hälsoutbildning, avslappning samt rehabiliteringsövningar. Mätningar på fatigue utfördes 
första eller andra dagen av strålbehandling samt efter sex veckors avslutad behandling. 
Resultatet visade på en tidseffekt av fatigue. Efter avslutat program hade fatigue ökat i både 
interventionsgruppen och kontrollgruppen. Interventionsgruppens ökning av fatigue var 
mindre än i kontrollgruppen (Haejung et al. 2011).  
 
Kombinerade interventioner 
I fyra av artiklarna baseras resultatet på en kombination av interventioner. Dessa 
interventioner har valts att redovisas under huvudkategorin kombinerade interventioner då 
effekten på fatigue inte kan urskiljas till varje enskild intervention. Fysisk aktivering var en 
omvårdnadsåtgärd i samtliga kombinerade interventioner. Andra omvårdnadsåtgärder som 
identifierades mot bröstcancerrelaterad fatigue var avslappning, ödemmassage, nutrition, 
stresshantering samt kognitiva beteendemetoder. En intervention hade en holistisk inriktning 
med ett flertal åtgärder som fokuserade på ett helhetsperspektiv.  
 
Rabin et al. (2008) undersöker effekten av en kombination av träning och avslappning på 
bröstcancerrelaterad fatigue. Deltagarna genomgick interventionen under tolv veckor och 
fatigue bedömdes vid två tillfällen, vecka tolv och vecka 24 efter avslutat program. 
Träningsprogrammet infattade promenad i rask takt med stegräknare samt stretchning. I slutet 
av vecka tolv skulle deltagarna sträva efter att uppnå 30-minuters promenad, fem dagar i 
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veckan. Avslappningsinterventionen utgick från bandinspelning och syftade till att spänna- 
och slappna av olika muskelgrupper, vid minst fyra tillfällen i veckan. En signifikant 
minskning av fatigue rapporterades vid mätningarna vecka tolv och 24 och visade att 
interventionen var effektiv.   
 
En kombination av ett tränings- och ödemmassageprogram jämfört med enbart ett 
träningsprogram undersöktes i Oluwafemi Odebiyi et al. (2014) studie. Interventionsgruppen 
som erhöll träningsprogrammet i kombination med 15-minuters ödemmassage hade efter sex 
veckor avslutad intervention förbättring av fatigue. Förbättringen av fatigue var större än i 
interventionsgruppen som enbart erhöll träningsprogram. 
 
Myung Kyung et al. (2014) studie syftade till att undersöka effekterna av ett tolv veckors 
webbaserat tränings- och dietprogram på bröstcancerrelaterad fatigue. Interventionsgruppen 
erhöll ett webbaserat program som innefattade bedömningar, utbildning, strategier för 
planerande samt feedback med fokus på diet och träning. Kontrollgruppen erhöll endast ett 
50-sidors utbildningshäfte kring träning och diet. De deltagare som utförde medel- till 
intensiv aerob träning i minst 150 minuter per vecka, åt minst fem måltider av frukt och 
grönsaker per dag hade överlag förbättringar i fatigue. Interventionsgruppen hade större 
förbättringar i fatigue jämfört med kontrollgruppen (Myung Kyung et al. 2014).  
 
Under tio veckor undersöktes effekterna av en medicinsk kropp- och själintervention på 
bröstcancerrelaterad fatigue i Appling et al. (2012) studie. Interventionen var holistisk och 
syftade till att förbättra hälsa och välmående genom att främja egenvård med tekniker för 
stresshantering, förbättrad nutrition, fysiskt aktivitet samt kognitiva beteendemetoder. 
Mätningar av fatigue utfördes vid start och slut av programmet samt två och sex månader 
efter avslutad intervention. Resultatet visade att fatigue minskade från början till slut av 
programmet med ytterligare förbättringar vid tvåmånadsmätningen och kvarvarande 
förbättring vid sexmånadsmätningen. Mätningar av fatigue minskade med 40 procent från 
start till sex månader efter avslutat program (Appling et al. 2012). 
 
Social intervention 
Betydelsen av att involvera närstående, familj och vänner, för patienter med bröstcancer och 
deras upplevelse av fatigue, undersöktes i en kvalitativ studie. Resultatet i studien baserades 
enbart på interventionsgruppens upplevelse av familjekomponenterna och presenteras därför 
enskilt som en social intervention.  
 
Bellin et al. (2015) studerade hur en familjeintervention påverkade bröstcancerrelaterad 
fatigue. Interventionsgruppen erhöll två huvudkomponenter som fokuserade på 
familjeinvolvering. Den första huvudkomponenten inkluderade samtal där patienter som 
överlevt bröstcancer och familjemedlemmar fick prata om deras upplevelser och perspektiv 
på fatigue. En sjuksköterska och psykolog förmedlade kunskap och utbildning om fatigue, 
symtombild samt åtgärder för att minska fatigue. Den andra huvudkomponenten gav 
möjlighet för deltagarna att diskutera problem och svårigheter kring fatigue i vardagen. 
Motiverande samtalsteknik användes för att stödja deltagarna att finna strategier för att 
hantera fatigue. Resultatet visade på fyra identifierande teman. Dessa var betydelse av att 
inkludera familjen, utbildning till familjemedlemmar om fatigue, förbättrad 
familjekommunikation samt familjepartnerskap för att bekämpa fatigue. Både patienter som 
överlevt bröstcancer och familjemedlemmar beskrev betydelsen av att involvera och 
informera familjen i kampen mot fatigue. Att inkludera familjen i utbildningen om fatigue 
beskrevs betydelsefullt för patienterna. Kvinnorna upplevde att ett ökat stöd, bekräftelse samt 
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förståelse från anhöriga gjorde symtomet lättare att hantera. Stöd till familjekommunikation 
upplevdes vara till hjälp för både patient och anhöriga. Genom kommunikation kunde 
deltagarna lättare dela med sig av sina känslor samt uppfattningar om fatigue och skapa en 
stöttande miljö i hemmet. Familjepartnerskap handlade om att familjemedlemmar var 
engagerade och delaktiga i att stödja patienten till utförandet av åtgärder för att bekämpa 
fatigue. Dessa åtgärder kunde vara träning, avslappning och nutrition. Familjen beskrevs ha 
en stor inverkan på patientens livsstil. Genom delaktighet samt förståelse kunde familjen 
stötta patienten till förändringar i vardagen som inverkade och förbättrade 
bröstcancerrelaterad fatigue (Bellin et al. 2015). 
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Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att belysa omvårdnadsåtgärder för bröstcancerrelaterad 
fatigue. Resultatet visade på fyra utmärkande kategorier. Dessa var fysisk aktivitet, mentala 
verktyg, kombinerade interventioner samt social intervention. Varje huvudkategori innefattar 
omvårdnadsåtgärder som syftar till att minska fatigue. Kombinerade interventioner var 
kategorin där två eller fler interventioner testades tillsammans samtidigt och där resultatet inte 
kunde urskiljas till enskild intervention.  
 
Resultatdiskussion 
Bröstcancerrelaterad fatigue beskrivs omfatta fysiska, psykiska och sociala aspekter (Tsai et 
al. 2010). Fatigue beskrivs påverka patienten fysisk, kognitivt samt känslomässigt (Spichiger 
et al. 2012) och symtomet inverkar på patientens sociala liv och relationer (Morgan et al. 
2014). Komplexiteten av symtomet fatigue och dess inverkan på flera aspekter kan ses i ett 
samband med litteraturstudiens identifierade kategorier i resultatdelen.  
 
Fysisk aktivering  
Den utmärkande formen av fysisk aktivering som omvårdnadsåtgärd var aerob träning och 
varierade i intensitetsnivå samt under hur lång tid aktiviteten utfördes. Interventionen fysisk 
aktivering undersöktes vid olika bröstcancerstadier och behandlingsmetoder. Wang et al. 
(2010) och Oluwafemi Odebiyi (2014) undersökte deltagare valda efter bröstcancerstadie. 
Hiseh et al. (2008) undersökte patienter som genomgått olika kliniska 
bröstcancerbehandlingar, medan Tsui-Yun et al. (2014) och Waart et al. (2015) fokuserade på 
patienter under pågående behandling. Samtliga interventioner minskade fatigue och tyder på 
att fysisk aktivitet kan vara en effektiv omvårdnadsåtgärd, oavsett stadie, behandling eller 
intensitet. Humpel och Iverson (2010) undersökte i sin studie sambandet mellan fysisk 
aktivitet och fatigue hos bröst- och prostatacanceröverlevare. Deltagarna som utförde mindre 
fysisk aktivitet rapporterade högre nivåer av fatigue. Även Luctkar-Flude et al. (2009) 
beskrev sambandet mellan fysisk aktivitet och fatigue. Studien undersökte sambandet hos 
äldre personer med olika cancerdiagnoser. Resultatet visade också på högre fatiguenivåer vid 
mindre fysisk aktivitet, oavsett ålder. Fatigue var det mest rapporterade förekommande 
symtomet i samband med cancerdiagnosen.  
 
Waart et al. (2015) studie var den enda av litteraturstudiens artiklar som studerade och 
jämförde högintensiv träning med lågintensiv träning hos patienter under pågående 
cytostatikabehandling. Interventionen visade på en minskning av fatigue hos båda 
interventionsgrupperna. Gruppen som utförde högintensiv träning hade en större minskning 
av fatigue i jämförelse med gruppen som utförde lågintensiv träning. Fatigue beskrivs av 
Hsing-Ping (2014) vara svårast i samband med behandling och enligt Bortolon et al. (2014) 
påverkas fatigue av tillkommande behandlingsrelaterade symtom. Fatigue beskrivs också som 
en blytung kropp med fysiska begränsningar (Spichiger et al. 2012). En svårighet kan då ses i 
samband med förmågan att utföra högintensiv träning. En reflektion är att sjuksköterskan bör 
se patientens dagliga tillstånd för att avgöra hur intensiv träning som är lämplig att utföra. En 
balansgång mellan att motivera patienten till fysisk aktivitet och belysa att all fysisk aktivitet 
ger effekt kan vara värdefull. Sådan information kan minska patientens skuldkänslor som 
Morgan et al. (2014) nämner vara kopplade till avsaknaden av energi.  
 
Mentala verktyg  
De mentala verktyg som identifierades var meditation och sjuksköterskeledd KBT. Yeon Hee 
et al. (2013) studerade effekter på fatigue under strålbehandling. Interventionen innefattade ett 
sex-veckors meditationsterapiprogram som bestod av andningsövningar, positiva budskap 
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samt rörelser med fokus på avslappning i kropp och sinne för att reducera negativa tankar. 
Borneman et al. (2012) beskriver att vanliga känslor vid fatigue är värdelöshet och hopplöshet 
samt ökad sårbarhet. Även Tsai et al. (2010) beskriver fatigue i ett samband med 
känslomässig- och psykisk stress. En reflektion är att meditation kan reducera dessa känslor 
och på så vis minska fatigue. Yeon Hee et al. (2013) beskriver att meditation kan vara 
användbar i klinisk verksamhet genom att sjuksköterskor kan stötta patientens känslor och 
tankar i samband med fatigue. En begränsning i att utföra interventionen som sjuksköterska 
kan diskuteras ur ett kompetens- och tidsperspektiv. Meditation kan anses kräva 
specialistkompetens som inte ingår i sjuksköterskans grundutbildning samt vara tidskrävande. 
Yeon Hee et al. (2013) intervention innefattar dock flera mentala verktyg som 
andningsövningar och positiva budskap som sjuksköterskan kan använda som enskilda 
omvårdnadsåtgärder samt implementera i omvårdnaden. 
 
Haejung et al. (2011) studie undersöker ett sex veckors sjuksköterskelett KBT program som 
innefattade avslappning, utbildning och problemlösande rådgivning för kvinnor med 
bröstcancer under strålbehandling. Studien resulterade i ökad fatigue efter interventionen. 
Däremot var ökningen av fatigue mindre i interventionsgruppen än i kontrollgruppen. Ökning 
av fatigue är en vanlig följd av strålbehandling och på så sätt kan interventionen ses som 
effektiv. Hsing-Ping et al. (2011) nämner också att fatigue påverkas negativt i samband med 
behandlingar. En reflektion är att Yeon Hee et al. (2013) studie om meditationsterapi som 
också granskar patienter under strålbehandling, fick en minskning av fatigue och kan i 
jämförelse med Haejung et al. (2011) studie då ses som mer effektiv. Kwekkeboom et al. 
(2012) studie styrker dock effekten av KBT. Studien undersöker effekten av ett KBT-
baseratprogram på symtomkluster hos patienter med olika cancerdiagnoser. Fatigue var ett av 
de symtom som undersöktes. Interventionsgruppen hade mindre svårighetsgrad av fatigue 
både som enskilt symtom och i ett symtomkluster efter erhållen KBT. Tsai et al. (2010) 
beskriver hur kvinnor med bröstcancer upplever ensamhet och svårigheter att tala om fatigue. 
En reflektion är att sjuksköterskan genom att implementera KBT i omvårdnaden kan hjälpa 
och stötta patienten till att prata om fatigue och finna verktyg för att hantera symtomet. 
 
Kombinerade interventioner 
De kombinerade interventionerna innefattade träning som kombinerades med en eller flera 
åtgärder. Oluwafemi Odebiyi et al. (2014) undersökte i sin studie två grupper där en 
jämförelse gjordes mellan träning och träning i kombination med ödemmassage. Båda 
grupperna fick effekt på fatigue men gruppen som erhöll kombinationsinterventionen hade 
större förbättring av fatigue. Rabin et al. (2008) undersökte en kombination av träning och 
avslappning. Resultatet visade effekt på fatigue direkt efter avslutat program, men också en 
ihållande effekt vid senare mätning. En reflektion är att en kombinationsintervention kan ge 
en mer ihållande effekt jämfört med enskild intervention. Van Weert et al. (2010) undersökte 
också effekten av ett träningsprogram samt en kombination av träning och KBT på fatigue i 
flera cancerformer. Interventionerna resulterade i minskning av fatigue. 
Kombinationsinterventionen visade ingen större effekt i jämförelse med singelintervention. 
En observation är att enskilda interventioner också visar effekt på fatigue. De enskilda 
interventionerna kan vara enklare att implementera i klinisk verksamhet för sjuksköterskan ur 
ett ekonomiskt- och tidsperspektiv. Fler kombinerade interventioner kan vara svårare att 
utföra samtidigt, ta mer tid och kräva mer resurser.  
 
Appling et al. (2012) granskade ett holistiskt kropp- och själsprogram som innefattade ett 
flertal interventioner i form av nutrition, fysisk aktivering, KBT samt stresshantering. Studien 
resulterade i en minskning på fatigue med 40 procent efter avslutad intervention. En reflektion 
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är att den omfattande förbättringen kan ses i samband med att interventionen var holistiskt 
och utgick från ett helhetsperspektiv. SchjØlberg (2003) beskriver fatigue som ett komplext 
cancerrelaterat symtom som enligt Bortolon et al. (2014) integrerar med andra symtom vilket 
kan försvåra upplevelsen av fatigue. Lenz et al. (1995) beskriver att symtom kan ses i ett 
komplext nätverk då de integrerar med varandra. Symtomet består av olika dimensioner och 
speglas av påverkande faktorer och konsekvenser. Påverkande faktorer kan vara både 
psykiska, fysiska och situationsbundna. Faktorerna påverkar upplevelsen av det enskilda 
symtomet men även andra tillhörande symtom i symtomklustret (Lenz et al. 1995). Eftersom 
kombinerade interventioner utgår från ett helhetsperspektiv och fokuserar på fler aspekter 
finns en möjlighet att interventionerna påverkar fler dimensioner av symtomet samt berör 
andra tillhörande symtom och faktorer. En reflektion är att kombinerade omvårdnadsåtgärder 
kan ha ett samband med långsiktiga effekter på fatigue. Gourneya et al. (2013) studie 
beskriver effekterna av träning i kombination med gruppterapi på patienter som överlevt olika 
cancerdiagnoser. Resultatet visar effekt på fatigue efter avslutad intervention samt 
kvarvarande effekt vid senare mätningar. 
 
Myung Kyung et al. (2014) undersökte effekten av ett webbaserat diet- och träningsprogram 
hos bröstcancerdrabbade kvinnor. Studien visade att ökad fysisk aktivitet och förbättrade 
kostvanor resulterade i minskad fatigue. Zick et al. (2013) undersöker diet som en enskild 
intervention för fatigue hos canceröverlevare. Studien visade på ett samband mellan diet och 
fatiguenivåer. Patienter som hade större dagligt intag av antiinflammatoriska antioxidanter, 
fullkornsprodukter och grönsaker upplevde mindre fatigue. En reflektion är att förbättrade 
dietvanor även kan vara en effektiv enskild omvårdnadsåtgärd för fatigue. 
Interventionsgruppen i Myung Kyung et al. (2014) studie som erhållit kontinuerlig stöttning i 
form av utbildning, strategier för planerande samt feedback i jämförelse med kontrollgruppen, 
som enbart erhöll ett utbildningshäfte, hade större effekt på fatigue. Reif et al. (2013) studie 
visade att patientutbildning för canceröverlevare lindrade fysisk-, kognitiv-, känslomässig och 
total fatigue (Reif et al. 2013). Utbildning och kontinuerligt stöd kan ses som en betydande 
omvårdnadsåtgärd för patienter i kampen mot fatigue.  
 
Social intervention  
Bellin et al. (2015) undersökte effekten av en familjeintervention på bröstcancerrelaterad 
fatigue. Den kvalitativa studien resulterade i fyra teman, dessa var betydelse av att inkludera 
familjen, utbildning till familjemedlemmar om fatigue, förbättrad familjekommunikation samt 
familjepartnerskap för att bekämpa fatigue. Drageset et al. (2016) beskriver 
bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelse av socialt stöd i samband med sjukdomen. Socialt 
stöd upplevdes betydande för att känna sig förstådd som individ samt få möjlighet till att 
berätta om sina erfarenheter. Att inkludera familjen i sjukdomen ansågs viktigt för ett 
känslomässigt stöd. Information var också en betydande del i ett socialt sammanhang. Senden 
et al. (2015) beskriver att anhöriga till cancerdrabbade patienter känner ett ansvar för 
välbefinnande samt vårdande av den närstående. Laidsaar-Powell et al. (2016) studie visar att 
familjedelaktigheten varierar men att den är betydande för att stödja och stärka patienten 
under sjukdomsförloppet. Anhöriga som var informerade kände sig mer delaktiga. Borneman 
et al. (2012) beskriver att fatigue kan påverka patientens sociala relationer. På så vis styrks 
betydelsen av Bellin et al. (2015) intervention att involvera och utbilda familjen som en 
omvårdnadsåtgärd för att patienten ska känna förståelse och stöd i sin kamp mot fatigue. 
Sjuksköterskans profession innefattar bemötande av både patient och dess anhöriga. 
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Metoddiskussion 
Polit och Beck (2016) nio-stegsmodell har använts i denna litteraturstudie då modellen har en 
tydlig och följsam struktur.  
 
För att få artiklar som representerade den senaste forskningen gjordes först en sökning på de 
senaste fem åren. Sökningen gav inte tillräckligt stort urval att basera litteraturstudiens 
resultat på och därför utökades sökningen till de senaste tio åren. Artiklar skrivna på svenska 
och engelska valdes för att författarna hanterar dessa språk samt för att få en korrekt tolkning. 
 
Sökordet intervention testades även som en sökning i PubMed för att fånga 
omvårdnadsåtgärder men gav inget användbart resultat. I CINAHL gjordes sökning med ordet 
nursing intervention vilket också gav ett för litet urval av artiklar. Dessa sökningar redovisas 
därför inte i tabell ett och tabell två. En skillnad i sökord mellan databaserna är kopplat till att 
databaserna har olika inriktning. Urval ett utgick från Polit och Beck (2016) steg fyra, där 
artiklarnas abstrakt och titel granskades mot litteraturstudiens syfte. Om fatigue inte tydligt 
framgick i abstrakt och titel finns en risk att relevanta artiklar föll bort i urval ett. 
 
Studiens resultat baseras på tio kvantitativa och en kvalitativ artikel. Kvantitativ metod 
baseras på objektivitet och datainsamling sker med hjälp av olika mätmetoder. Kvalitativ 
metod utgår från människans subjektiva upplevelse av ett fenomen (Forsberg & Wengström 
2013). En fördel med att ha både artiklar med kvantitativ och kvalitativ metod är att 
litteraturstudien redovisar både mätbara och upplevda effekter av omvårdnadsåtgärder på 
fatigue. En svaghet kan ses med att endast en av artiklarna är av kvalitativmetod. I och med 
att studiens syfte var att belysa omvårdnadsåtgärder så ansågs att kvantitativa artiklar var att 
föredra då de redovisar en mätbar effekt på fatigue. Fördelning av artiklarna kan därför ses 
som relevant. Två av artiklarna är pilotstudier vilket kan ses som en svaghet då studien görs i 
mindre skala och är en första provstudie. Dessa har valts att inkluderas då artiklarna följde 
forskningsprocessen, besvarade litteraturstudiens syfte samt följde valda inklusions- och 
exklusionskriterier. Samtliga artiklar i litteraturstudiens resultat nämner att studien blivit 
godkänd av en granskningskommitté samt framhäver etiskt ställningstagande genom att 
deltagarna blivit informerade och gett sitt samtycke. 
 
Urval av deltagarna i artiklarna är varierande och skiljer sig från tidigt bröstcancerstadie till 
patienter som överlevt bröstcancer, samt mellan vilken behandling patienten genomgår eller 
har genomgått. Variationen kan ha inverkat på resultatet genom att det kan vara en skillnad i 
vilka åtgärder som ger effekt vid olika behandlingar och stadier av bröstcancer. 
Tillförlitligheten kan påverkats och variationen försvårar möjligheten att generalisera 
omvårdnadsåtgärder för bröstcancerrelaterad fatigue. Möjligheten för sjuksköterskan att 
implementera omvårdnadsåtgärderna i klinisk verksamhet kan genom detta kompliceras. 
Valet att inkludera alla behandlingsmetoder och bröstcancerstadier styrks genom att ett 
helhetsperspektiv på omvårdnadsåtgärder presenteras. Symtomet fatigue kommer oavsett 
avgränsning vara ett subjektivt symtom som varierar mellan individer och över tid. I flera av 
artiklarna är fatigue en av flera undersökta variablar. En svaghet som kan ses i detta är att 
fatigue inte får lika stort utrymme i resultatet som de artiklar som enbart undersöker fatigue. 
Artiklarnas relevans styrks däremot genom att effekter på fatigue redovisas enskilt i samtliga 
artiklar.  
 
Klinisk betydelse 
Denna litteraturstudie belyser fatigue som ett komplext symtom ur ett helhetsperspektiv och 
kan sprida förståelse av symtomet hos sjuksköterskor i klinisk verksamhet. De identifierade 
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omvårdnadsåtgärderna kan hjälpa sjuksköterskan att finna verktyg som kan implementeras i 
omvårdnaden för att bemöta patienter med fatigue och lindra deras symtom. Möjligheter och 
begränsningar vid implementering av omvårdnadsåtgärderna beskrivs så att sjuksköterskan 
kan ta hänsyn till dessa vid planering och utförande av omvårdnaden. Med kunskap om 
fatigue och evidensbaserade omvårdnadsåtgärder kan sjuksköterskan lindra fatigue och skapa 
möjligheter att öka patientens livskvalité.  
 
Förslag till fortsatt forskning 
Dagens forskning om bröstcancerrelaterad fatigue undersöker främst patienter efter valda 
bröstcancerstadier och behandlingsmetoder. Vidare forskning som jämför effekten av en 
omvårdnadsåtgärd hos patienter med bröstcancer som har olika stadier och behandling, kan 
vara intressant för generaliseringen av omvårdnadsåtgärder för fatigue. Även studier som 
undersöker patienters upplevelse av att utföra omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan 
implementerat för fatigue skulle komplettera nuvarande forskning.  
 
Slutsats  
Denna litteraturstudie belyser omvårdnadsåtgärder för bröstcancerrelaterad fatigue som 
sjuksköterskan kan implementera i klinisk verksamhet. I tio av elva artiklar i litteraturstudiens 
resultat gav omvårdnadsåtgärderna en minskning på fatigue. I den elfte artikeln ökade fatigue 
i både interventionsgruppen och kontrollgruppen. En ökning av fatigue förväntades i denna 
studie då interventionen utfördes hos patienter under pågående strålbehandling. Ökningen var 
mindre i interventionsgruppen än i kontrollgruppen. Därför kan samtliga omvårdnadsåtgärder 
för fatigue i litteraturstudiens resultat ses som effektiva. Omvårdnadsåtgärderna kan vägleda 
sjuksköterskan i bemötande och utförande av omvårdnaden för att lindra bröstcancerrelaterad 
fatigue samt göra symtomet mer hanterbart för patienten.   
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