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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Cancer drabbar ca 50 000 personer varje år i Sverige. En vanligt förekommande 

behandling mot cancer är cytostatika. Cancerrelaterad fatigue definieras som en trötthet 

som uppkommer i samband med en cancersjukdom och som inte kan botas med vila eller 

sömn. Det är den mest förekommande biverkningen hos cytostatikabehandlade patienter 

och ger både psykiska, fysiska och ekonomiska konsekvenser. Farmakologiska 

behandlingar avsedda att lindra cancerrelaterad fatigue är kostsamma och medför 

biverkningar varför försiktighet rörande användandet av dessa bör iakttas. Även 

ickefarmakologiska metoder har utformats avsedda att lindra cancerrelaterad fatigue hos 

cytostatikabehandlade patienter och det är av vikt att utvärdera användandet och 

effektiviteten av dessa.  

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva ickefarmakologiska metoder avsedda att lindra 

cancerrelaterad fatigue i samband med cytostatikabehandling samt beskriva vilken effekt 

de har på cancerrelaterad fatigue.  

Metod 

En litteraturstudie genomfördes för att uppnå syftet. Totalt inkluderades 15 artiklar från 

sökningar i databaserna Cinahl och PubMed samt från manuella sökningar.  

Resultat 

Litteraturstudien visade på tre interventionsområden av betydelse. Områdena var stöd och 

undervisning, komplementär och alternativ medicin samt fysisk aktivitet.  

Slutsats 

Stöd och undervisning hade bäst effekt i de fall interventionerna hade inslag av 

energihantering samt sömn- och aktivitetsplanering. Inom komplementär och alternativ 

medicin visade sig energiterapier, guaranextraktsbehandling och varmvattenfotbad ha en 

lindrande effekt på cancerrelaterad fatigue medan ingen effekt av Tibetansk yoga sågs. En 

av de två studier som undersökte effekten av fysisk aktivitet på cancerrelaterad fatigue 

visade positivt resultat. Gemensamt för flertalet av de studerade interventionerna var 

sjuksköterskans framträdande roll. 

Nyckelord 

Cancerrelaterad fatigue, cytostatika, ickefarmakologisk, sjuksköterska, randomiserad 

kontrollerad studie, litteraturstudie 
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BAKGRUND 

Cancer 

Cancer är ett samlingsbegrepp för cirka 200 sjukdomar vilka orsakas av att celler delar sig 

okontrollerat. Cellerna bildar till slut en tumör som fortsätter att expandera ohämmat. 

Cancercellerna kan även sprida sig till andra organ och vävnader och bilda dottertumörer, 

så kallade metastaser (Socialstyrelsen, 2007).  

Enligt Socialstyrelsen (2009) var den totala cancerprevalensen i Sverige år 2007 cirka 385 

000 personer, varav incidensen var cirka 50 000 fall. Över 60 procent av dessa 

nydiagnostiserade var 65 år eller äldre, vilket innebär att risken att drabbas av 

cancersjukdom kraftigt ökar vid pensionsålder. Prostata- och bröstcancer är de vanligaste 

förekommande cancerformerna och utgör cirka en tredjedel av alla cancerfall hos män 

respektive kvinnor (Socialstyrelsen, 2007).  

Behandling 

De vanligaste och viktigaste behandlingsprinciperna vid cancer är kirurgisk behandling, 

strålbehandling och cytostatikabehandling. Kirurgin är den dominerande 

behandlingsmetoden men används ofta i kombination med de andra metoderna. Icke-

kirurgisk cancerterapi såsom strål- och cytostatikabehandling är det som de onkologiska 

klinikerna främst inriktar sig på, ofta som tilläggsbehandlingar i samband med kirurgi. 

Utvecklingen av tilläggsbehandlingar har lett till att användningen av cytostatika har ökat 

kraftigt (Socialstyrelsen, 2009).  

Cytostatika  

Cytostatika är samlingsnamnet för ett flertal preparat som direkt inducerar celldöd eller 

verkar hämmande på cellernas tillväxt och därigenom hindrar celldelning, mitos. Vid 

upphörd mitos kan cellerna inte förnya sig vilket resulterar i celldöd. Cytostatika angriper 

inte enbart cancerceller utan effekten ses hos alla celler i kroppen. Den största påverkan på 

friska celler ses hos de snabbväxande cellerna. Trots detta är cytostatika en effektiv 

behandlingsmetod eftersom de friska cellerna har en större förmåga att återhämta sig och 

därmed överlever behandlingen i större utsträckning (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2001a).  

Indikationer 

Cytostatikabehandling används främst vid olika typer av cancer men indikation finns även 

vid reumatiska och neurologiska sjukdomar (Socialstyrelsen, 2007). Vid behandling av 

cancer används cytostatika i olika syften beroende på cancerns utbredning och prognos. En 

induktionsbehandling syftar till att minska tumörens storlek. Tumörtypen avgör om 

behandlingen är kurativ (botande) eller palliativ (symptomlindrande). Cytostatika kan även 

ges som adjuvant behandling vilket innebär att den ges efter operation eller strålning då 

tumören är reducerad. Detta i syfte att eliminera de cancerceller som eventuellt finns kvar 

och på så sätt reducera risken för återfall. 
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 I vissa fall är tumören för stor för att opereras. Då kan en preoperativ 

cytostatikabehandling ges i syfte att minska tumörstorleken och på så sätt göra en 

operation möjlig. En så kallad neoadjuvant behandling ges också den preoperativt men vid 

tumörer som är möjliga att operera. Avsikten med den typen av behandling är istället att få 

en långsiktig kontroll över sjukdomen, genom att påverka små metastaser. En 

cytostatikabehandling delas in i cykler där administreringen av cytostatika följs av en 

återhämtningsperiod innan nästa administrering. Längden på cykeln baseras på hur lång tid 

återhämtningen från biverkningarna tar; i genomsnitt är detta ungefär tre veckor. För att 

försäkra sig om att behandlingen är aktiv mot olika typer av tumörer används ofta två eller 

flera cytostatikapreparat i kombination (SBU, 2001a). 

Farmakologi 

Verkningsmekanismen hos cytostatika är delvis okänd men vävnadsstudier har visat att 

dess princip är att inducera cellens självmordsmekanism, apoptos. Apoptos kan induceras 

genom att skada cellens DNA eller RNA. Detta kan uppnås genom till exempel alkylering 

av DNA eller RNA, genom substitution av nukleotiderna i arvsmassan eller genom 

påverkan på de enzym som underhåller DNA-strukturen. Ett annat sätt att med cytostatika 

inducera apoptos är att påverka cellskelettets uppbyggnad (SBU, 2001b). Eftersom 

cytostatika inducerar apoptos även hos friska celler är det vanligt med framträdande 

biverkningar (SBU, 2001a). 

Biverkningar 

Studier rörande biverkningar vid cytostatikabehandling har något varierande resultat, men 

vad en patient kan förvänta sig vid behandling är relativt välkänt. På grund av de olika 

mekanismer de cytotoxiska preparaten verkar genom skiljer sig biverkningarna åt, men 

främst de snabbväxande cellerna i kroppen påverkas. Exempelvis är ett minskat antal 

leukocyter en vanlig biverkning. Vid en låg leukocytkoncentration finns risk för allvarliga 

infektioner som i sin tur kan ge upphov till ytterligare problem under behandlingen. 

Cellerna i munslemhinnan är en annan typ av snabbväxande celler vilka påverkas vid 

cytostatikabehandling. Detta kan leda till mukosit och muninfektioner. Håravfall ses hos 

patienter som behandlas med vissa typer av cytostatika, vilket i sin tur kan skapa ångest 

och rädsla hos många. Andra vanliga biverkningar är illamående och kräkningar. Dessa är 

dock relativt hanterbara tack vare god kunskap och tillgång till antiemetiska läkemedel 

(SBU, 2001a). I en studie rörande biverkningar hos kvinnor som led av ovarialcancer 

rapporterade 70 procent av deltagarna illamående relaterat till cytostatikabehandlingen. 

Den biverkning som var mest förekommande var dock fatigue vilket upplevdes av 95 

procent av deltagarna (Buckingham, Fitt & Sitzia, 1997). I Wood, Nail, Gilster, Winters 

och Elseas studie från 2006 presenteras cancer- och cytostatikarelaterade biverkningar. 

Anemi beskrivs där som en av de vanligaste biverkningarna med en prevalens på 40-90 

procent hos de som behandlas med cytostatika. Depressionssymptom beskrevs av ungefär 

50 procent av patienterna samtidigt som smärta i fötter och ben orsakad av nervskada 

också var vanligt. Även i denna studie var fatigue den mest förekommande biverkningen 

hos cancerpatienter som genomgår cytostatikabehandling. Den beskrevs även som den 

mest plågsamma biverkningen och hade störst inverkan på fysisk funktionalitet och 

livskvalitet. 
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Cancerrelaterad fatigue 

Fatigue kan uppkomma vid många olika sjukdomstillstånd, till exempel reumatoid artrit, 

multipel skleros och osteoartrit. Fatigue är även ett vanligt symptom vid olika typer av 

cancer och tillhörande behandlingar. Denna typ av fatigue kallas cancerrelaterad fatigue 

(CRF) (Fischer, Heesen & Gold, 2011; Stebbings, Herbison, Doyle, Treharne & Highton, 

2010; Wagner & Cella, 2004). Iop, Manfredi och Bonura (2004) beskriver CRF som en 

trötthet som uppkommer i samband med cancersjukdom och som inte kan botas med vila 

eller sömn. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) (2011) utvecklar 

definitionen genom att beskriva CRF som en plågsam och ihållande trötthet eller 

utmattning allvarligare än den som friska individer kan uppleva. De betonar även att CRF 

är en subjektiv upplevelse och att patientens beskrivning av symptomen därför bör ligga 

till grund för bedömningen.  

CRF är en egen diagnos och för att kunna ställa en CRF-diagnos används The International 

Classifications of Diseases-10 (ICD-10). Kriterierna inkluderar bland annat påtaglig 

trötthet, minskad energi och ett ökat behov av vila som inte är proportionellt mot 

patientens aktivitetsgrad. Dessa symptom skall upplevas varje eller nästan varje dag under 

en tvåveckorsperiod den senaste månaden. Även ytterligare kriterier måste uppfyllas för att 

ställa diagnosen CRF. Bland dessa ingår generell svaghet, minskad koncentrationsförmåga 

och sömnsvårigheter (Wagner & Cella, 2004).  

CRF kan mätas på flera sätt vilket gör att dess rapporterade prevalens varierar. Från 15 till 

99 procent av cancerpatienter upplever CRF i samband med sin cancersjukdom eller 

behandling (Hofman, Ryan, Figueroa-Moseley, Jean-Pierre, & Morrow, 2007; Mitchell, 

2010). CRF kan skilja sig åt beroende på cancerdiagnos. Hos lungcancerpatienter varierar 

incidensen under behandling mellan 37 och 78 procent medan 28 till 91 procent av 

bröstcancerpatienterna drabbas. Hos patienter med prostatacancer är incidensen under 

behandling så låg som 15 procent. Det har dock visat sig att både patienter med 

prostatacancer och lungcancerpatienter har en ökad risk att uppleva CRF under längre tid 

än sex månader. Studier har även visat att patienter med lungcancer, prostatacancer eller 

hudcancer oftare rapporterar att CRF försämrar deras normala funktion i någon aspekt 

(Hofman et al., 2007). 

Cytostatika används för att behandla många olika typer av cancer. Av de som genomgår en 

cytostatikabehandling upplever 60 till 96 procent CRF vilket gör det till den vanligaste 

biverkningen hos patienter som genomgår en cytostatikabehandling. Intensiteten av CRF 

hos patienter som genomgår cytostatikabehandling varierar beroende på cancertyp, på val 

av behandling samt på dosregim (Iop et al., 2004; Wagner & Cella, 2004).  

Etiologi och patofysiologi 

Patofysiologin till CRF är fortfarande delvis okända och varierar beroende på vad som 

orsakar symptomen. En teori är att främst cytokiner medierar de processer som leder till 

CRF (Morrow, Shelke, Roscoe, Hickok & Mustian, 2005; NCCN, 2011). Andra teorier rör 

förändringar i hormonella system, störning i cirkadiska rytmen, nedbrytning av 

skelettmuskelceller, reglering på gennivå, ökat Body Mass Index och en eventuell koppling 

till metabolt syndrom (Mitchell, 2010; NCCN, 2011).  
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Trots att mekanismen bakom CRF inte är tydlig är ett antal orsakande faktorer 

identifierade. Wagner och Cella (2004) beskriver de faktorerna och delar upp dem i fem 

grupper. Den direkta effekten av cancersjukdomen och tumören utgör en grupp. 

Tumörbildningen bidrar till ett hypermetabolt tillstånd som kräver mer energi vilket kan 

resultera i CRF (Morrow et al., 2005). Psykosociala faktorer bidrar också till CRF. 

Exempel på dessa är hantering av en kronisk sjukdom, ångest och depression (Morrow et 

al., 2005; Wagner & Cella, 2004). I den tredje gruppen ingår andra symptom som 

uppkommer vid cancer, så som kronisk smärta, sömnstörningar och försämring av 

konditionen. Den fjärde gruppen består av de andra medicinska tillstånd som kan 

uppkomma vid en cancersjukdom såsom anemi, undernäring och infektioner. Slutligen 

beskriver Wagner och Cella (2004) behandlingarna av cancer som en av orsakerna till 

CRF. Behandlingarna som kan bidra till CRF är strålbehandling, kirurgi och medicinska 

behandlingar av cancer, vilket inkluderar cytostatikabehandling. Morrow et al. (2005) 

demonstrerar kopplingen mellan cytostatikabehandling och CRF genom att visa att 

symptomen är tydligast under behandlingsperioden för att sedan avta under 

återhämtningsperiod. Samtidigt upplever en del av patienterna att symptomen kvarstår 

långt efter att behandlingen har avslutats.  

Konsekvenser av cancerrelaterad fatigue 

De fysiska konsekvenserna av CRF har undersökts i ett flertal studier. En försämring i 

muskelstyrka har kunnat kopplas till CRF, både genom mätning av muskelkraft och genom 

subjektiva enkätstudier (Hofman et al., 2007). CRF har också visat sig negativt påverka 

patientens nutritionsstatus och doseringen av cytostatika (Iop et al., 2004). I vissa fall har 

tillståndet till slut lett till att patienten har avbrutit sin behandling (Wagner & Cella, 2004).  

Hofman et al. (2007) redovisar även en ökad prevalens av psykiska konsekvenser så som 

depression, ångest och humörförändringar hos patienter som lider av CRF. Dessa symptom 

kan i sin tur hindra patienten från att fungera normalt och kan även påverka resultatet av 

cancerbehandlingen. Morrow et al. (2005) visar på ett samband mellan CRF och en känsla 

av nedstämdhet, frustration och irritation samt generellt minskad motivation. En risk för att 

förlora känslomässig kontroll, att känna sig isolerad eller uppgiven är också tydlig hos 

patienterna med CRF (Hofman et al., 2007).  

CRF har visat sig vara den cancerrelaterade biverkningen som i högst grad påverkar 

patienters dagliga aktiviteter (Morrow et al., 2005). Så många som 91 procent av patienter 

som lider av CRF uppger att tillståndet hindrade dem från att leva ett normalt liv (Wagner 

& Cella, 2004). CRF försämrar deras förmåga att gå långa avstånd, medverka i sociala 

aktiviteter och leva upp till familjens förväntningar, vilket kan resultera i känslor av 

utanförskap (Magnusson, Möller, Ekman & Wallgren, 1999). Med avseende på 

hushållssysslor uppgav patienterna att de inte längre kunde laga mat, genomföra lätta lyft 

och städa huset i samma utsträckning som tidigare (Hofman et al., 2007).  

CRF har även visat sig ge effekter på patienternas anställning och därmed deras ekonomi. 

De har tvingats att minska sin arbetstid eller förändra arbetsvillkoren på grund av CRF. 

Effekterna ses även hos anhöriga som minskar sin arbetstid för att kunna tillgodose den 

sjukes behov. Eftersom förmågan att genomföra dagliga aktiviteter påverkas negativt är en 

del patienter tvungna att köpa hushållsnära tjänster, vilket ytterligare påverkar deras 

ekonomiska situation (Hofman et al., 2007). 
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I många studier har sambandet mellan CRF och livskvalitet undersökts (Hofman et al., 

2007). Livskvalitet definieras av World Health Organization (WHO) (1997) som 

“individual’s perception of their position in life in the context of the culture and value 

systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and 

concerns” (1997, s. 1). De betonar att livskvalitet är en subjektiv upplevelse som inte 

endast kan ersättas med närvaro eller frånvaro av sjukdom. Livskvalitet är en persons 

upplevelse av sin livssituation i relation till omgivande kultur och värderingar och står 

även i relation till personens mål, förväntningar, normer och intressen (WHO, 1997). WHO 

(1997) delar upp livskvalitet i sex områden. Det första är fysisk hälsa där smärta, obehag, 

energi och sömn ingår. Det andra området rör psykologiska aspekter och inkluderar 

kroppsuppfattning, positiva och negativa känslor, självförtroende och kognitiva 

förutsättningar. Grad av självständighet utgör det tredje området och innefattar rörlighet, 

aktivitet, förmåga att arbeta och behov av läkemedel medan det fjärde området handlar om 

sociala relationer såsom socialt stöd och sexualitet. Miljöfaktorer, till exempel ekonomi, 

säkerhet, hälso- och sjukvård och hemmiljö, bildar det femte området. Slutligen beskrivs 

tro, andlighet och religion som det sjätte området (WHO, 1997). En stark koppling mellan 

ökad CRF och försämrad livskvalitet har hittats. Främst faktorerna fysisk hälsa, känslor, 

kognitiva förutsättningar och sociala relationer står i relation till CRF (Hofman et al., 

2007). Studier av bröstcancerpatienter som har avslutat sin behandling visar att de som har 

kvarstående CRF-symptom har i större utsträckning försämrad fysisk, känslomässig och 

social funktion samtidigt som deras kroppsuppfattning, sexualitet och humör påverkas 

(Barsevick et al., 2011). På grund av CRF och dess negativa konsekvenser skapas 

begränsningar för patienter, vilket bidrar till en försämrad livskvalitet (Magnusson et al., 

1999). 

Bedömningsinstrument 

Flera instrument har utformats för att mäta fatigue. The Piper Fatigue Scale (PFS) (Piper et 

al., 1989) är ett omfattande instrument som mäter fyra subjektiva dimensioner av fatigue: 

kognition, beteende, sensorik och affektion. Instrumentet inkluderar även tre öppna frågor 

gällande orsak, andra symptom och hanteringsstrategier. PFS består av totalt 22 frågor som 

värderas från 0 till 10. Denna skala skulle kunna vara belastande för patienter på grund av 

dess längd, emellertid är det förmodligen den mest heltäckande och multidimensionella 

metod som finns tillgänglig (Ahlberg, Ekman, Gaston-Johansson & Mock, 2003).  

Ett mindre omfattande mätinstrument, The Brief Fatigue Inventory (BFI) (Mendoza et al., 

1999), består av nio frågor där patienten själv får skatta fatigue på en tiogradig skala. 

Instrumentet utvärderar graden av fatigue samt dess effekter på en patients förmåga att 

klara av dagliga aktiviteter. Det har hög inbördes kongruens och dess validitet och 

tillförlitlighet har styrkts i flera studier (Mendoza et al., 1999; Mendoza et al., 2010). 

Profile of Mood States (POMS) (Lorr, McNair & Heuch, 2003) är ett instrument 

ursprungligen utformat för att kunna självskatta sinnestämningar. Det består av 65 frågor 

indelat i sex undergrupper, vilka besvaras på en Likertskala. Det finns även en kortare 

variant av POMS som kallas ”POMS-Brief assessment” och innehåller 30 frågor (POMS-

B). Både POMS och POMS-B har hög inbördes kongruens och bekräftad validitet. POMS 

har även sjukdomsspecifika undergrupper. POMS Fatigue subscale (POMS-F) är en av 

dessa och mäter graden fatigue med 7 frågor. Även POMS-B har undergruppen Fatigue 

subscale (POMS-BF), vilken innehåller 5 frågor. POMS-F har en adekvat inbördes 

kongruens och tillförlitlighet. Skalan har liknats med andra mätinstrument för fatigue 
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såsom Functional Assessment of Cancer Therapy, Fatigue Subscale Score (FACT-F) och 

PFS (Fink et al., 2010).  

Fatigue kan även mätas med Visual Analog Scale-Fatigue (VAS-F) (Lee, Hicks & Nino-

Murcia, 1991). Den innefattar ett antal olika visuella, analoga skalor som bedömer skilda 

dimensioner av fatigue. Skalans validitet har säkerställts (Lee et al., 1991) men har 

ifrågasatts i avseende på förmåga att skilja mellan fatigue och trötthet. Rhoten Fatigue 

Scale (RFS) är ett mätinstrument som liknar VAS-F, även detta har endast en fråga där 

patienten själv får skatta sin upplevelse av fatigue (Dittner, Wessely & Brown, 2004). 

I Multidimentional Fatigue Inventory-20 (MFI-20) (Smets, Garssen, Bonke & Dehaes, 

1992) ingår 20 frågor om både generell, psykisk och fysisk fatigue. Även skattning av 

påverkan på dagliga aktiviteter och motivation ingår i enkäten och frågorna besvaras på en 

Likertskala. General fatigue scale (GFS) är en del av MFI-20 och kan användas 

självständigt.  

Chalder Fatigue Scale (CFS) (Chalder et al., 1993), Fatigue Scale (FS), Fatigue Rating 

Scale (FRS) eller Fatigue Questionnaire (FQ) är olika namn på samma instrument (Dittner 

et al., 2004). Skalan kan användas för att mäta CRF men information om validiteten inom 

denna patientgrupp är begränsad. Det är ett självskattningsinstrument och de 14 frågorna 

besvaras på en Likertskala. Frågorna rör både fysisk och psykisk fatigue och att addera 

poängen för de två parametrarna resulterar i generell fatigue (Chalder et al., 1993). 

Vidare har ett antal instrument utformats för att mäta den fatigue som uppkommer i 

samband med cancer. European Organization for Reasearch and Treatment for Cancer 

Quality of Life Questionnaire core instrument (EORTC QLQ-C30) (Kaasa et al., 1995) är 

ett instrument som används för att mäta både livskvalitet och cancerrelaterade symptom 

som illamående, smärta och CRF. Enkäten omfattar 30 frågor indelad i 9 undergrupper. De 

frågor som berör CRF graderas mellan 1 till 4. National Cancer Institute (NCI) (1998) har 

utvecklat egna kriterier för gradering av CRF. De använder sig av vissa kriterier i 

”Common Toxicity Criteria” (CTC) där graderingen sträcker sig från mild till allvarlig. 

Intensiteten bedöms främst utifrån symptomens påverkan på dagliga aktiviteter.  

Ett instrument som används för att bedöma enbart CRF är FACT-F (Yellen, Cella, 

Webster, Blendowski & Kaplan, 1997). Det består av 28 generella FACT-frågor och 

ytterligare 13 CRF-relaterade frågor. Den generella delen av frågeformuläret speglar 

fysiskt välmående, familjeförhållanden och socialt samt emotionellt och funktionellt 

välmående, för att i slutändan värdera hälsorelaterad livskvalitet. Skalan är bevisat 

validerad och pålitlig (Yellen et al., 1997). Nackdelen med frågeformuläret är dess längd 

som anses kunna belasta patienter som lider av fatigue. Bortsett från detta är FACT-F 

överskådlig, enkel samt lätt att använda (Ahlberg et al., 2003). Functional Assessment of 

Chronic Illness Therapy-Fatigue (FACIT-F) är ett annat namn på FACT-F (Cella et al., 

2005). 

Farmakologisk behandling  

NCCN (2011) har utformat riktlinjer för behandling av CRF. De rekommenderar 

läkemedelsanvändning främst i de fall då bakomliggande orsak till CRF är identifierad. 

Till exempel har läkemedel utformade för att behandla cancerrelaterad anemi även visat sig 

ha effekt på CRF (Morrow et al, 2005). I de fall CRF tros bero på undernäring kan 
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näringstillskott användas för att motverka symptomen och om den underliggande orsaken 

tros vara infektion kan antibiotikabehandling användas (Hawthorn, 2010).  

Det finns även läkemedel som motverkar enbart CRF där tydlig bakomliggande orsak 

saknas. Amfetaminderivat, kortikoider, cytokininhiberande ämnen och antidepressiva 

läkemedel är exempel på farmakologiska behandlingar som har visat viss effekt på CRF, 

dock inte utan biverkningar. Hawthorn (2010) råder till försiktighet gällande användandet 

av dessa läkemedel på grund av bristen på välgenomförda kliniska prövningar samt 

okunskapen om biverkningar så som sömnlöshet, agitation och ångest. 

Ickefarmakologisk behandling 

En utförlig definition av ickefarmakologisk behandling saknas varför begreppet innefattar 

allt som inte är farmakologisk behandling. Grunden för ickefarmakologiska 

behandlingsmetoder är både holistisk, heuristisk och möjliggör för en patient att på egen 

hand upptäcka något för sin egen skull. Sjuksköterskor är förmodligen den grupp av 

sjukvårdspersonal som har mest patientkontakt under sjukdomsförloppet. Således skulle 

sjuksköterskan vara bäst lämpad att hjälpa patienter att erhålla anpassad ickefarmakologisk 

behandling (Syrett & Taylor, 2003).  

Vid omvårdnad av cancerpatienter med CRF rekommenderar NCCN (2011) bland annat 

utbildning och stöd som åtgärd. Kunskap om CRF är enligt NCCN (2011) något alla 

cancerpatienter borde erbjudas, särskilt de som har eller ska påbörja exempelvis 

cytostatikabehandling. Förutom utbildning om CRF rekommenderar NCCN (2011) även 

att stöd skall erbjudas dessa patienter.  Detta kan hjälpa patienter att bättre hantera CRF 

genom att lära dem generella copingstrategier såsom energihantering, vilket innebär att 

patienten skall planera och prioritera sina energikrävande aktiviteter för att förebygga 

utmattning.  

Aktivitetsfrämjande interventioner är ytterligare en grupp av ickefarmakologiska 

behandlingar NCCN (2011) förespråkar för lindring av CRF och de rekommenderar 30 

minuter fysisk aktivitet dagligen under och efter behandling. Även den psykosociala 

interventionsformen kognitiv beteendeterapi samt massage och akupunktur har visat sig ha 

reducerande effekt på CRF enligt NCCN (2011).  

Komplementär och Alternativ Medicin 

En del av de metoder som NCCN (2011) rekommenderar ingår i begreppet Komplementär 

och Alternativ Medicin (KAM) vars betydelse växer sig allt större inom vården. KAM 

syftar på de behandlingar som kan användas istället för eller som stöd vid konventionell 

biomedicinskt baserad behandling. Gränsen mellan biomedicinskt baserad behandling och 

KAM är inte alltid tydlig och den är under ständig förändring (Zollman & Vickers, 1999).     

Inom begreppet KAM ingår naturbaserade metoder, tanke-kropp-metoder, energiterapier 

samt manipulerande och kroppsbaserade metoder (National Center for Complementary and 

Alternative Medicine [NCCAM], 2010). Med naturbaserade metoder menas vitaminer, 

mineraler och naturläkemedel exklusive de näringstillskott som kan rekommenderas inom 

den konventionella medicinen. Tanke-kropp-metoder fokuserar på sambandet mellan 

tanke, fysik och hälsa, till exempel meditation, yoga och akupunktur (NCCAM, 2010). I 

gruppen energiterapier ingår till exempel terapeutisk beröring och läkande beröring. 
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Terapeutisk beröring innefattar en analys av hur människans energifält är fördelade över 

kroppen samt att genom beröring eller icke-beröring, det vill säga rörelser i närheten av 

kroppen, påverka dessa fält. Läkande beröring är en vidareutveckling av terapeutisk 

beröring som inbegriper flera tekniker (Fazzino, Griffin, McNulty & Fitzpatrick, 2010). 

Manipulerande och kroppsbaserade metoder använder sig av kroppens olika vävnader och 

system för att främja bättre hälsa. Exempel på dessa är massage och kiropraktiska tekniker 

(NCCAM, 2010).  

Kognitiv beteendeterapi 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) utgår ifrån antagandet att ett symtom till stor del beror på 

och kan förändras genom kognitiva processer (Beutler, Harwood & Caldwell, 2001). KBT 

har visat sig ha stor effekt på ett spektrum av störningar inom psykiatrin så som depression, 

ångest, panikångest och agorafobi (Butler, Chapman, Forman & Beck, 2006). En studie av 

Ferguson et al. (2010) har även visat att KBT kan användas för att förbättra livskvalitet hos 

cancerpatienter som undergår cytostatikabehandling. KBT ingår även i de psykosociala 

interventionerna NCCN (2011) rekommenderar för lindring av CRF. KBT delas in i tre 

grupper med avseende på vilken grundläggande strategi som används: kognitiv 

omstrukturering, utveckling av copingförmåga och problemlösningsbaserad terapi. 

Kognitiv omstrukturering utgår ifrån antagandet att känslomässigt lidande i grunden beror 

på destruktiva tankar. Terapin baseras därför på att utveckla ett konstruktivt tankesätt hos 

patienten. Vid utveckling av copingstrategier ligger fokus istället på att utrusta patienten 

med tekniker som kan användas i stressfulla situationer. Problemlösningsbaserad terapi ses 

som en kombination av kognitiv omstrukturering och utveckling av copingstrategier 

(Dobson & Dozois, 2001). KBT likställs ofta med kognitiv terapi eftersom den kognitiva 

terapin i de flesta fall använder sig av beteendeinriktade metoder. Däremot kan 

beteendeterapi inte jämställas med KBT eftersom den kognitiva aspekten inte ses som en 

viktig faktor i denna metod (Butler et al., 2006). 

Omvårdnad vid cancerrelaterad fatigue 

Sjuksköterskan utgår i sitt arbete från omvårdnadsprocessen som beskrivs av Florin (2009). 

Den inkluderar fem steg: datainsamling, diagnos, planering, genomförande och 

utvärdering. Processen är dynamisk och krav ställs på sjuksköterskans problemlösande 

förmåga. Ehnfors, Ehrenberg och Thorell-Ekstrand (2000) beskriver processen ytterligare. 

Under planerandet utformas åtgärder för att främja hälsa, förebygga ohälsa, bevara eller 

återställa hälsa och välbefinnande samt eventuellt främja en fridfull död. Att uppnå dessa 

mål kan åstadkommas genom att bland annat motivera, distrahera, skydda, stödja eller 

underlätta för patienten. Betoning läggs också på det kritiska granskandet och 

utvärderingen av omvårdnadsåtgärder då det i sjuksköterskans ansvar ingår att arbeta i 

enlighet med den kunskap som finns inom omvårdnad. Ehnfors et al. (2000) framhåller 

också hur en god forskningsbas för hur omvårdnaden ska utformas behövs för att kunna 

utveckla omvårdnadsarbetet. 

Ahlberg (2004) beskriver hur sjuksköterskan har ett ansvar att bibehålla och förbättra 

välbefinnandet och livskvaliteten för patienter med risk att drabbas av CRF. Att hantera 

detta symptom är utmanande inte bara för patienter utan även för deras familjer och 

sjukvårdspersonalen. Utifrån ett omvårdnadsperspektiv krävs det av sjuksköterskan att 

förstå en persons individuella upplevelse av att leva med CRF och dess konsekvenser. 

Patienter måste även bli informerade om att CRF är en förväntad konsekvens av 
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cancerbehandling. Can, Erol, Aydiner och Topuz (2011) påpekar vikten av sjuksköterskans 

förmåga att, med hjälp av ickefarmakologiska metoder, förbereda patienter som genomgår 

cytostatikabehandling på de förväntade biverkningarna. Information och lärande hjälper 

patienter att själva förbereda sig på förändringarna, medan sjuksköterskans uppgift även 

blir att hitta den bäst lämpade metoden att behandla CRF (Ahlberg, 2004). 

Problemformulering 

Sjuksköterskan har som uppgift att lindra lidande och främja hälsa. Som sjuksköterska är 

det även viktigt att utveckla den evidensbaserade omvårdnaden samt ansvara för att vara 

aktiv i denna process (International Council of Nurses [ICN], 2006). I sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) framhålls att sjuksköterskan ska söka, 

analysera och granska relevant litteratur för att kunna verka för en evidensbaserad 

omvårdnad. Vikten av att omvårdnadsarbetet stöds av aktuell forskning tas även upp i 

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) 6 kap. 1 § där det stadgas att ”Hälso- och 

sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet”. 

Trots att CRF är den vanligaste rapporterade biverkningen hos cytostatikabehandlade 

patienter behandlas andra biverkningar som illamående och smärta oftare eftersom de är 

lättare att upptäcka och åtgärda (Morrow et al., 2005). I dagsläget finns både 

farmakologiska och ickefarmakologiska metoder utformade för att lindra CRF (Hawthorn, 

2010) och kunskapen om de ickefarmakologiska metoderna växer. De farmakologiska 

behandlingar som finns idag har många negativa sidor som både kort- och långsiktigt 

påverkar patienterna psykologisk, fysiologiskt och socialt och bidrar till sänkt livskvalitet 

samtidigt som ickefarmakologiska metoder ofta är mer kostnadseffektiva (Can et al., 

2011).  

Det är av stor vikt att studier som utvärderar användandet och effektiviteten av 

ickefarmakologiska behandlingsmetoder för att lindra CRF genomförs för att minska dess 

konsekvenser (Can et al., 2011). Sammanfattningsvis bidrar en sammanställning av de 

ickefarmakologiska metoderna utformade för att lindra CRF vid cytostatikabehandling till 

förbättrade förutsättningar för sjuksköterskan att bedriva en evidensbaserad omvårdnad för 

dessa patienter. 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva ickefarmakologiska metoder avsedda att lindra 

cancerrelaterad fatigue i samband med cytostatikabehandling och beskriva vilken effekt de 

har på cancerrelaterad fatigue.  

Frågeställningar 

- Vilka ickefarmakologiska metoder finns avsedda för att lindra cancerrelaterad fatigue hos 

patienter som har genomgått eller genomgår cytostatikabehandling? 

- Vilken effekt har ickefarmakologiska metoder på cancerrelaterad fatigue? 
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METOD 

Genom att identifiera och analysera aktuell forskning inom området skulle syftet med 

studien uppnås. Därför genomfördes den som en litteraturstudie i enlighet med Forsberg 

och Wengström (2008). Relevanta hänvisningar rörande evidensbaserad omvårdnad har 

även gjorts till Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

Urval 

För att hitta aktuell forskning inom området begränsades publikationsdatumet till tiden 

mellan 2001-01-01 och 2011-12-31. Endast artiklar på engelska, svenska och norska 

inkluderades i sökningen eftersom dessa språk behärskades av författarna. Sökningen 

begränsades även till att endast inkludera studier gjorda på vuxna personer (19+) eftersom 

upplevelsen av cancersymptom skiljer sig avsevärt mellan barn och vuxna (Baggott, Dodd, 

Kennedy, Marina & Miaskowski, 2009). Sökningen presenteras i tabell 1 och tabell 2. De 

sökord som ansågs relevanta för syftet var cancer, chemotherapy, fatigue, intervention, 

management samt KAM.  

I databasen Cinahl avgränsades sökningen ytterligare till ”peer-reviewed” och ”research 

article” vilket innebär att resultatet endast innehåller originalstudier som har granskats av 

expertis inom området (Willman et al., 2006). För att garantera att även de artiklar som 

hittades via databasen PubMed genomgått samma granskning kontrollerades att 

tidskrifterna som publicerat artiklarna genomgått ”peer-review”. 

Datainsamling  

För databassökningen användes två databaser, PubMed och Cinahl. PubMed är en version 

av Medline som användes eftersom det är en omfattande databas som samlar artiklar om 

både medicin och omvårdnad. Cinahl ansågs lämplig som databas eftersom den är 

specialiserad på omvårdnadsforskning och täcker omvårdnad, sjukgymnastik och 

arbetsterapi (Forsberg & Wengström, 2008). I PubMed användes så kallade MeSH-termer 

som står för ”Medical Subject Headings”. Termerna är ämnesord som används för att 

minska irrelevanta träffar i sökningen (Willman et al., 2006). Ämnesordet ”neoplasms” 

användes istället för ”cancer” eftersom det är den vedertagna MeSH-termen. Även 

”fatigue” är en MeSH-term. Dessa två MeSH-termer användes som ”major topic”, 

huvudämne, vid sökningarna för att få relevanta träffar. KAM går under MeSH-termen 

”complementary therapies”. När det gäller de övriga sökorden ”intervention” och 

”management” fanns inga passande MeSH-termer. Ordet ”intervention” användes med 

trunkering för att inkludera ordet i plural. Motsvarande ämnesord finns även i Cinahl där 

de kallas ”Cinahl Headings” (CH) (Willman et al., 2006). Dessa användes vid sökningen 

(se tabell 1) men antalet träffar minskade avsevärt varför en fritextsökning med relevanta 

sökord även genomfördes. Sökorden var desamma som vid PubMed-sökningen med 

undantag för KAM som i detta fall representerades av orden alternative och 

complementary. För att sökningen skulle resultera i ett så relevant material som möjligt 

användes den booleska operatorn AND vilket ger resultat där både sökord A och B ingår 

(Forsberg & Wengström, 2008). Manuella sökningar genomfördes genom att använda 

relevanta referenser i den litteratur som studerats under arbetets gång. Fem artiklar 

inkluderades på detta sätt i studien. 
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Tabell 1. Sökning i databasen Cinahl med begränsningarna ”peer-reviewed” och ”research 

article”, genomförd 2011-09-07. 

 Sökord Träffar  Granskade 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

1 fatigue AND cancer AND 

chemotherapy 

306 0 0 0 

2 1 AND intervention* 87 34 20 6 

3 1 AND management 44 39 13 2 

4 1 AND complementary AND 

alternative 

2 2 1 0 

5 neoplasms (CH) AND cancer 

fatigue (CH) AND chemotherapy, 

cancer (CH) AND intervention*  

2 2 1 0 

Tabell 2. Sökning i databasen PubMed, genomförd 2011-09-07. 

 Sökord Träffar  Granskade 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

(exklusive 

dubletter) 

1 fatigue (MeSH, major topic) AND 

neoplasms (MeSH, major topic) 

AND chemotherapy 

206 0 0 0 

2 1 AND intervention* 62 16 10 3 

3 1 AND manegement 41 21 11 0 

4 1 AND complementary therapies 

(MeSH)  

9 7 7 0 

Bearbetning och dataanalys 

I det första steget granskades artiklarnas titel. I de studier där syftet kunde utläsas ur titeln 

på artikeln skedde en bedömning av dess relevans för denna studie. Om artikeln ansågs 

relevant eller om syftet med studien inte framgick i titeln granskades abstractet. Utifrån 

abstractet skedde ytterligare en bedömning där de studier som förmodades svara på 

föreliggande studies frågeställningar granskades i fulltext. Om artikeln svarade på 

frågeställningarna inkluderades den i arbetsmaterialet. I vissa fall överlappade sökningarna 

vilket resulterade i att samma artiklar hittades. Efter uteslutande av dubbletterna bestod 

materialet, inklusive artiklarna från manuella sökningar, av 31 artiklar.   

Om många randomiserade, kontrollerade studier (RCT) finns inom problemområdet 

rekommenderar Forsberg och Wengström (2008) att kvalitativa, retrospektiva samt icke-

kontrollerade studier exkluderas ur studien till fördel för RCT. Den interna validiteten, 

tillförlitligheten hos slutsatserna i studien, ökar om fördelningen mellan kontrollgrupp och 

interventionsgrupp är slumpmässig. Eftersom en av frågeställningarna berör effekten av 

metoderna ökar studiens validitet om endast RCT används. Av dessa anledningar 

justerades urvalet och de artiklar som inte beskrev RCT exkluderades. Klassificeringen av 

artiklarna skedde utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willmans et al. (2006) 

bedömningsinstrument modifierat av Sophiahemmet Högskola, se bilaga I.  
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Pilotstudier genomförs främst med syfte att undersöka hur många studiedeltagare som 

behövs för att studieresultatet ska bli tillförlitligt och om metodvalet är lämpligt för att 

syftet med studien ska uppnås. Deltagarantalet i pilotstudier är därför oftast lägre än i 

huvudstudier och dess resultat är preliminärt (Machin & Fayers, 2010). Eftersom detta 

minskar studiens tillförlitlighet exkluderades även pilotstudier från sammanställningen 

vilket resulterade i att 16 artiklar kvarstod för studien. Dessa artiklar granskades av båda 

författarna. För att bedöma artiklarnas kvalitet användes samma bedömningsinstrument 

som vid klassificeringen, se bilaga I. En av de granskade studierna var av så bristfällig 

kvalitet att den uteslöts, vilket innebar att 15 artiklar slutligen användes för analysen. 

Dessa artiklar presenteras i bifogad matris, som är utarbetad efter Willman et al. (2006), se 

bilaga II.  

Trovärdighet 

I begreppet trovärdighet ingår både reliabilitet och validitet. Reliabilitet innebär bland 

annat att en studie är reproducerbar (Forsberg & Wengström, 2008). För att säkra studiens 

reliabilitet genomfördes därför databassökningarna flera gånger av båda författarna och 

sökningsförfarandet beskrevs utförligt. För att upptäcka eventuella missuppfattningar lästes 

de inkluderade artiklarna enskilt vartefter de diskuterades gemensamt. Genom att även 

inkludera de studier som gett ickesignifikanta resultat eller resultat som inte stödde 

interventionen garanterades en objektiv beskrivning av området. Validiteten ökar i och 

med att urvalet begränsades till endast randomiserade, kontrollerade studier (Forsberg & 

Wengström, 2008). 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Vetenskapsrådet (2011b) beskriver i sin skrift ”God forskningssed” att forskare har ansvar 

inte bara för de personer som medverkar i forskningen utan också för de som påverkas av 

resultatet av forskningen. ICN:s etiska kod (2006) betonar hur sjuksköterskans arbete ska 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Därför är det viktigt 

att ha ett ändamålsenligt syfte med forskningen där kunskapen som inhämtas kan användas 

för att främja patientens hälsa och välbefinnande.  

Helgesson (2006) beskriver de krav som finns för forskning ur det etiska perspektivet 

enligt ”Communalism, Universalism, Disinterestedness, Orginized Scepticism” (CUDOS) 

-normerna. Dessa ställer krav på offentlighet, hur de vetenskapliga resultaten skall vara 

allmänt tillgängliga. Resultaten skall även vara universella och inte beroende av forskarnas 

kultur eller intressen. Forskningen får inte heller vara manipulerad för att tjäna forskarnas 

egna syften eller ideologiska preferenser. Det sista kravet innebär att det ska finnas ett 

kritiskt förhållningssätt och att påståenden på basis av auktoritet inte skall accepteras 

(Helgesson, 2006). Dessa krav fanns i åtanke vid den forskningsgranskning som utförts i 

denna studie. 

Forsberg och Wengström (2008) betonar vikten av att välja studier som har fått tillstånd 

från en etisk kommitté alternativt studier där de etiska aspekterna noggrant har övervägts. 

Därför har föreliggande studie endast inkluderat den typen av studier. Vetenskapsrådet 

(2011b) varnar även för att man i förhoppning om att hypotesen stämmer bortser från vissa 

fakta som skulle kunna resultera i att hypotesen förkastas. Med detta som utgångspunkt 

diskuteras i denna studie metoden och potentiella felkällor under diskussionsavsnittet. 
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RESULTAT 

Efter att ha granskat 15 studier blev tre interventionsområden tydliga: stöd och 

undervisning, KAM samt fysisk aktivitet. I några av artiklarna används ordet fatigue 

istället för CRF men eftersom deltagarna i alla studier har en cancerdiagnos används i 

sammanställningen begreppet CRF konsekvent.  

Stöd och undervisning 

De interventioner som genomgått flest randomiserade, kontrollerade studier var de som 

baserades på stöd till eller undervisning av patienterna. Yates et al. (2005) utformade en 

undervisningsmall avsedd att användas av sjuksköterskor för att lindra CRF. Mallen 

inkluderade information, problemlösning, övning och stöd och prövades på 

bröstcancerpatienter under och efter deras cytostatikabehandling. Vid det första 

undervisningstillfället träffade patienten en sjuksköterska under cirka en timme där fokus 

var patientens hantering av CRF och hur CRF påverkade patientens liv. Utifrån mallen 

föreslogs en handlingsplan bestående av strategier för att åtgärda brist på information, 

minskad aktivitet, sömnstörningar, ångest, nutritionsrubbningar och bristande 

kommunikation rörande fatigue. Även skriftligt material om CRF delades ut till deltagarna 

i interventionsgruppen. Ytterligare två sessioner genomfördes innan nästa 

cytostatikabehandling, dessa i form av cirka tio minuter långa telefonsamtal. Både 

begränsande och främjande faktorer relaterade till handlingsplanen identifierades då, 

vartefter den reviderades samtidigt som stöd erbjöds. CRF mättes fyra gånger under 

studien: en gång innan interventionen och tre gånger efter. En ökning av CRF sågs hos 

kontrollgruppen mellan första och andra mättillfället med avseende på parametrarna 

”värsta upplevda fatigue”, ”genomsnittlig fatigue”, PFS:s undergrupp ”svårighetsgrad” och 

vid mätning med FACT-F. Denne ökning var signifikant mindre hos interventionsgruppen 

(P = 0,01, P = 0,02, P = 0,01 respektive P =0,04) men skillnaden grupperna emellan var 

ickesignifikant vid tredje och fjärde mättillfället.  

Barsevick et al. (2010) hade för avsikt att undersöka effektiviteten av en energi- och 

sömnförbättringsintervention. Deltagarna i interventionsgruppen hade telefonkontakt med 

en sjuksköterska vid tre tillfällen efter deras cytostatikabehandling. Under den första 

telefonsessionen informerade sjuksköterskan patienterna om orsaker och typiska 

symptommönster vid CRF och sömnstörningar. De erhöll även en handbok med 

information om symptomen samt sömn- och energihanteringsstrategier. Mellan den första 

och andra sessionen skrev deltagarna dagligen en dagbok rörande deras symptom och en 

prioriteringslista av dagliga aktiviteter. Vid den andra sessionen utvärderades dagboken 

och prioriteringslistan tillsammans med sjuksköterskan. Sjuksköterskan hjälpte sedan 

patienten att formulera och genomföra en energibesparingsplan. Utvärdering och 

revidering av planen skedde under den tredje sessionen. Vid jämförelse av interventions- 

och kontrollgrupp sågs ingen signifikant skillnad med avseende på graden av CRF vid 

mätning med GFS och POMS-F. 

Molassiotis et al. (2009) prövade ett hemvårdsprogram på kolorektal- och 

bröstcancerpatienter under deras första sex behandlingscykler. Programmet inkluderade 

symptomskattning, patientundervisning och behandling av symptom vilket skedde med 

både farmakologiska och ickefarmakologiska metoder. Ett första möte i hemmet följdes av 

telefonsamtal och möjlighet att kontakta en sjuksköterska vid behov. Under besöket 

diskuterades eventuella biverkningar som kan uppkomma vid en cytostatikabehandling och 
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möjligheter att lindra dessa. Patienterna fick även stöd och möjlighet att ställa frågor. De 

efterföljande telefonsamtalen rörde främst de biverkningar som uppkommit under 

behandlingen och vilka metoder som skulle kunna lindra dessa. Graden av CRF mättes 

med NCI-CTC i samband med första, andra, fjärde och sjätte cytostatikabehandlingen. I 

linje med Yates et al. (2005) studie visade resultatet att CRF förbättrades signifikant från 

början av behandlingen till andra (P = 0,005) och fjärde behandlingscykeln (P = 0,01). 

Ingen signifikant förbättring sågs vid det sista mättillfället (P = 0,927).  

Ett alternativ till undervisning via möten eller telefonsamtal är att använda sig av ljudband. 

Effekten av denna intervention har undersökts av Williams och Schreier (2005). De 

presenterade motions- och avslappningsövningar utformade för att lindra CRF, ångest och 

sömnproblem under en 20 minuter långt ljudband. Ljudbandet samt en egenvårdsdagbok 

som speglade bandets upplägg delades ut till bröstcancerpatienter med instruktionen att 

lyssna på ljudbandet 12 till 24 timmar innan cytostatikabehandling samt vid behov under 

behandlingen. Effekten av interventionen utvärderades genom telefonintervjuer baserade 

på enkätmallar då patienterna fick ange om de upplevt CRF och i vilken grad. Intervjuerna 

genomfördes innan interventionen samt en respektive tre månader efter interventionens 

start. Det visade sig att graden av CRF förhöjdes under behandlingens gång hos både 

kontrollgruppen och interventionsgruppen utan signifikanta skillnader grupperna emellan. 

Ream, Richardson och Alexander-Dann (2006) beskriver en stödinterventions effekt på 

graden av CRF. Interventionen omfattade fyra komponenter: utvärdering av CRF, 

utbildning om CRF, vägledning för egenvård samt tillhandahållande av stöd. Syftet med 

interventionen var att få patienterna att hantera CRF genom aktivitetsplanering och 

energihantering. Utbildningsdelen av interventionen innefattade information om motion, 

balansen mellan vila och aktivitet, kost samt avslappnings- och sömnplaneringsmetoder. 

För att utvärdera CRF fick deltagarna fylla i en fatiguedagbok under de första sju dagarna 

av behandlingscykeln. En sjuksköterska besökte patienterna i deras hem en gång under 

varje behandlingscykel och diskuterade dagboken tillsammans med patienten. 

Diskussionen rörde hur CRF påverkat patientens liv och vilken egenvård denne utfört för 

att underlätta situationen. Resultatet av studien visade på signifikanta skillnader i graden av 

CRF mellan interventions- och kontrollgrupp. 

Stödinterventioner med inslag av kognitiv beteendeterapi  

En del av de stöd- och undervisningsinterventioner som granskades innehöll inslag av 

KBT. En sjuksköterskeledd KBT-inriktad intervention prövades av Berger et al. (2009) 

under nio cytostatikabehandlingscykler där deltagarna var bröstcancerpatienter. 

Interventionen utgick ifrån ett sömnplaneringsinstrument som anpassades efter varje 

deltagare och reviderades av sjuksköterskan i samarbete med patienten under studiens 

gång. Planen inkluderade stimulikontroll, sömnrestriktioner, avslappningsövningar och 

sömnrådgivning. Även en utvärdering och återkoppling ingick i interventionen för att 

optimera sömnplaneringen. Sjuksköterskan som ledde interventionen var utbildad av en 

sömnterapeut. Patienterna fick själva skatta graden av upplevd CRF med hjälp av PFS. Det 

visade sig att interventionen inte resulterat i någon signifikant skillnad i graden av CRF 

mellan grupperna under studiens gång.  

Given et al. (2002) genomförde också en studie baserad på en sjuksköterskeledd 

intervention med influenser av KBT. I det fallet bestod interventionen av sex möten och 

fyra telefonsamtal med sjuksköterskan under en 20-veckorsperiod, där vanliga symptom i 
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samband med cancer utvärderades. I de fall ett symptom upplevdes som ett problem med 

avseende på intensitet och påverkan på livskvalitet ordinerade sjuksköterskan åtgärder 

utformade för att lindra symptomen. De inkluderade undervisning, rådgivning, stöd, 

koordinering och kommunikation. Åtgärderna utvärderades och anpassades under 

interventionens gång genom ett samarbete mellan sjuksköterskan och patienten för att på 

bästa sätt lindra de symptom som uppstod. För att se om interventionen gett någon effekt 

fick patienterna vid två tillfällen under studiens gång uppge om de upplevde CRF eller 

inte. Inte heller denna studie visade någon signifikant effekt på CRF av den KBT-inriktade 

interventionen.  

Ytterligare en studie av KBT-inriktade interventioner gjordes av Armes, Chalder, 

Addington-Hall, Richardson och Hotopf (2007). De utformade en samtalsmall rörande 

CRF där strategier ämnade att lindra CRF såsom information, sömndagbok, 

aktivitetsplanering och uppmuntran var presenterade. Även avsedda effekter av 

strategierna identifierades i mallen. Genom att utgå från mallen genomfördes 

individanpassade samtal med patienterna under cirka en timme vid tre tillfällen i samband 

med deras cytostatikabehandling samt nio månader efter studiens start. För att utvärdera 

interventionens effekt på CRF användes VAS-F, EORTC-QLQ-C30 och MFI. Vid andra 

mättillfället syntes en signifikant minskning av CRF med avseende på VAS-F (P = 0,03) 

hos interventionsgruppen. Samma skillnad såg vid mätning med MFI Fysisk Fatigue vid 

tredje mättillfället (P = 0,03). I övrigt kunde inga signifikanta skillnader med avseende på 

CRF urskiljas mellan grupperna. 

Komplementär och alternativ medicin 

Post-White et al. (2003) undersökte effekterna av terapeutisk massage, läkande beröring 

och enbart närvaro på CRF. Terapeutisk massage ingår i gruppen manipulerande och 

kroppsbaserade metoder medan läkande beröring är en typ av energiterapi. En intervention 

inom samma grupp, terapeutisk beröring, utvärderades av Aghabati, Mohammadi och 

Esmaiel (2010). I båda studierna utfördes interventionerna av sjuksköterskor. Post-White et 

al (2003) prövade de tre interventionerna i en cross-overstudie där graden av CRF mättes 

med POMS-F. Aghabati et al. (2010) valde istället att i en grupp av kvinnor jämföra 

interventionen med en kontroll- och en placebogrupp. Placebogruppen fick då en liknande 

beröringsbehandling men utan att utföraren utgick ifrån principerna för terapeutisk 

beröring. Graden av CRF mättes med RFS före och efter varje behandling. Deltagarna i 

Post-Whites et al. (2003) studie behandlades vid fyra tillfällen under fyra veckor medan 

deltagarna i Aghabatis et al. (2010) studie genomgick behandlingen under fem dagar i 

följd.  

Resultaten av de båda studierna är samstämda. Det visade sig att energiterapierna 

terapeutisk beröring (Aghabati et al., 2010) och läkande beröring (Post-White et al., 2003) 

hade en signifikant positiv effekt på CRF (P < 0,0001 – P < 0,03 respektive P = 0,028). En 

viss effekt sågs även avseende terapeutisk massage (Post-White et al., 2003) och 

placebobehandlingen med rörelser som liknar terapeutisk beröring (Aghabati et al., 2010) 

(P = 0,057 respektive P < 0,001 – P < 0,68), medan ingen effekt sågs hos interventionen 

enbart närvaro (Post-White et al., 2003). 

I en studie från 2010 undersöker Yang, Chen, Lee, Fang och Chao huruvida 

varmvattenfotbad har effekt på CRF. Deltagarna i denna studie var kvinnor mellan 20 och 

70 år som led av gynekologisk cancer. Fotbad med varmt vatten genomfördes varje kväll 
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under 14 dagar efter cytostatikabehandling. Interventionen genomfördes i hemmet under 

fyra cykler av behandlingen och deltagarnas följsamhet kontrollerades dagligen genom 

telefonsamtal. CRF mättes med BFI första, andra, fjärde, sjunde samt 14:e dagen efter att 

deltagarna fått cytostatikabehandling. 

Vid Yangs et al. (2010) sammanställning av resultaten urskildes inga signifikanta 

skillnader mellan grupperna i graden av CRF vid mätningen efter den första av de fyra 

sessionerna. Skillnaden blev signifikant först vid den andra sessionen då graden av CRF 

hos interventionsgruppen hade minskat, medan den hade ökat hos kontrollgruppen (P < 

0,001). En varaktig minskning av CRF sågs hos interventionsgruppen under resten av 

studien, vilket inte sågs hos kontrollgruppen. Efter studiens slut fick deltagarna i 

interventionsgruppen varmvattenfotbadsutrustning som gåva. 

Cohen, Warneke, Fouladi, Rodriguez och Chaoul-Reich (2004) undersökte effekten på 

CRF av en tanke-kropp-metod, Tibetansk yoga, i en grupp bestående av lymfompatienter. 

Medan de ovan nämnda KAM-metoderna har visat sig ha effekt på CRF gav resultatet av 

Cohens et al. (2004) studie inte stöd för användning av Tibetansk yoga vid CRF. 

Interventionsgruppen fick en gång i veckan under 12 veckor delta i ett instruktörslett 

Tibetanskt yogapass. Deltagarna fick även ett ljudband med instruktioner för rörelserna 

och uppmanades att genomföra dessa i hemmet. I programmet ingick kontrollerad andning, 

visualisering, “mindfullness” och yogaställningar. CRF mättes med BFI innan 

interventionen samt vid tre uppföljningstillfällen. Ingen signifikant skillnad mellan 

interventions- och kontrollgruppen kunde ses. 

Inom gruppen naturbaserade metoder har guaranaextraktets förmåga att lindra CRF 

undersökts. De Oliveira Campos et al. (2011) utvärderade dess effekt hos 

cytostatikabehandlade kvinnor med bröstcancer i en studie med cross-overdesign. 

Interventionen bestod av behandling med guaranaextrakt under tre veckor och var 

placebokontrollerad med en sju dagar lång wash-outperiod. En signifikant effekt sågs av 

interventionen i gruppen som först behandlades med placebo följt av guarana vid mätning 

av CRF med FACIT-F och CFS (P < 0,01 respektive P < 0,01). I den andra gruppen där 

placebo istället följde guaranabehandling sågs emellertid inte någon signifikant effekt vid 

jämförande av kontroll- och interventionsperiod (P < 0,09 respektive P < 0,06). 

Fysisk aktivitet 

Chang et al. (2008) prövade ett träningsprogram på patienter som led av akut myeloid 

leukemi (AML). Programmet bestod av en 12 minuter lång promenad inomhus under 

uppsikt av personal. Programmet genomfördes under tre veckor i samband med 

cytostatikabehandlingen. Påverkan på CRF mättes vid fyra tillfällen med två av 

frågeställningarna i BFI-instrumentet, ”värsta upplevda fatigue” och ”genomsnittlig 

fatigue”. Graden av CRF förblev konstant i interventionsgruppen under studieperioden, 

medan deltagarna i kontrollgruppen rapporterade en ökning av CRF. Skillnaden mellan 

grupperna var signifikant (P = 0,01), vilket tyder på att interventionen hade en positiv 

effekt på CRF under cytostatikabehandlingen.  

En annan studie baserad på fysisk aktivitet genomfördes av Dodd et al. (2010) där ett 

motionsprogram prövades på kvinnor med olika cancerdiagnoser. Träningsprogrammet 

genomfördes i hemmet och var individanpassat med avseende på aktivitet, frekvens, 

intensitet och duration. Deltagarna delades in i tre olika grupper. En grupp deltog i 
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programmet under och efter sin cytostatikabehandling medan en annan grupp endast deltog 

efter avslutad behandling. Den tredje gruppen fungerade som kontrollgrupp och deltog inte 

i programmet. Skattning av CRF genomfördes med PFS men till skillnad från Changs et al. 

studie (2008) sågs inga signifikanta skillnader mellan grupperna.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Val av metod 

För att uppnå studiens syfte genomfördes en litteraturstudie i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2008). De menar att en stor mängd publicerade vetenskapliga artiklar 

försvårar för sjuksköterskan att få en överblick av ett visst kunskapsområde varför en 

sammanställning är önskvärd. Eftersom syftet med studien var en beskrivning av 

metoderna utformade för att lindra CRF och deras effekter ansågs en lägesrapport inom 

detta ämnesområde vara nödvändig. En kvalitativ studie syftar till att beskriva, tolka eller 

förstå fenomen, upplevelser och erfarenheter medan en kvantitativ studie inom 

omvårdnadsforskning ofta genomförs för att hitta bevis för att en omvårdnadsåtgärd är till 

nytta för patienten (Forsberg & Wengström, 2008). En kvalitativ studie skulle därför ha 

varit att föredra om syftet var att exempelvis beskriva upplevelsen av CRF. Om syftet 

istället hade varit att undersöka effekten av en specifik intervention skulle en kvantitativ 

design såsom RCT varit lämplig.  

Urval 

Urvalet begränsades till studier publicerade de senaste tio åren, skrivna på engelska, norska 

eller svenska samt att de hade genomgått peer-review. Ytterligare ett kriterium var att 

studierna skulle ha genomförts på vuxna patienter. Slutligen inkluderades endast RCT. 

Begränsningen som avsåg publiceringsdatum ansågs relevant då det aktuella 

forskningsläget efterfrågades. Det ska framhållas att denna begränsning kan ha resulterat i 

uteslutandet av interventioner som används i dagsläget men som inte genomgått några 

senare utvärderingar. Beträffande uteslutandet av andra språk än de inkluderade kan 

relevant forskning på grund av detta ha förbisetts. Vid den manuella sökningen påträffades 

flera studier som verkade besvara syftet med avseende på titel men som vid närmare 

granskning visade sig vara skrivna på andra språk än de inkluderade. Detta var tydligast 

hos studier rörande metoder inom komplementär och alternativ medicin, till exempel 

naturläkemedel.  

Eftersom sökningen avgränsades till studier genomförda endast på vuxna patienter uteslöts 

studier gjorda på barn, vilket minskar generaliserbarheten av resultaten av föreliggande 

studie. Det har visat sig att barn och ungdomars upplevelse av cancersymptom som fatigue 

skiljer sig avsevärt från vuxnas upplevelser (Baggott et al., 2009). Inkludering av studier 

gjorda på barn ansågs därför inte möjlig, med tanke på studiens tidsram.  

En begränsning till endast RCT ledde till ett stort bortfall av artiklar. Trots att endast 15 

artiklar slutligen inkluderades i studien ansågs denna begränsning motiverad då RCT ger 

ett resultat av högre kvalitet (Forsberg & Wengström, 2008). Många av de artiklar som 

exkluderades beskrev pilotstudier eller andra typer av studier som utvärderar 
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studiedesignen. Detta skulle kunna vara en indikation på att forskningen inom området 

fortfarande är i början av sin utveckling och designen för att utforska problemområdet 

ännu inte är optimerad. Zollman och Vickers (1999) beskriver flera faktorer som har lett 

till att forskning inom KAM är begränsad. Bland annat kan det vara svårare att hitta 

deltagare till dessa studier än till studier inom den konventionella medicinen och utförarna 

av metoderna saknar ofta kunskap i klinisk prövning. Bristande förmåga att tolka resultat 

av aktuell forskning kan också försvåra utformandet av nya studier. En bidragande faktor 

till begränsningarna inom KAM-forskningen anses vara bristen på ekonomiska satsningar 

vilket till stor del kan bero på ointresset från läkemedelsindustrin. De ovan nämnda 

faktorerna beskrevs för över tio år sedan och skulle kunna ses som inaktuella i dagsläget, 

men eftersom det fortfarande saknas ett fullständigt vetenskapligt underlag för effekten av 

KAM på CRF anses Zollman och Vickers (1999) beskrivning av begränsande faktorer 

relevanta. 

Fokus på RCT innebar även uteslutandet av kvalitativ forskning. Eftersom CRF är en 

subjektiv upplevelse (NCCN, 2011) kan det vara av vikt att inkludera dessa för att 

uppmärksamma alla aspekter av CRF. Ahlberg (2004) påpekar vikten av att som 

sjuksköterska förstå patientens individuella upplevelse av CRF. Detta kan vara svårt att 

belysa med en litteraturstudie baserad på endast RCT. På grund av det initialt stora antalet 

artiklar ansågs begränsningen dock motiverad med avseende på studiens syfte, då RCT 

rekommenderas för att beskriva effekter av interventioner (Forsberg & Wengström, 2008). 

I metodbeskrivningen beskrevs inklusionskriteriet RCT och exklusionskriteriet pilotstudier 

först i databearbetningsavsnittet. Ett alternativ hade varit att redan i urvalet redogöra för 

detta, men då det stora antalet artiklar upptäcktes först vid granskningen hade 

metodbeskrivningen i så fall inte varit uppriktig.  

Eftersom syftet med studien endast berörde cytostatikabehandlade patienter inkluderades 

enbart studier där alla deltagare genomgick cytostatikabehandling. Av de granskade 

artiklarna fanns många som beskrev interventioner prövade på patienter som genomgick 

olika typer av cancerbehandlingar. Exempelvis var studier där deltagarna genomgick 

cytostatika- och/eller strålningsbehandling vanliga, men då interventionens effekter på 

enbart cytostatikabehandlade patienter inte gick att urskilja ansågs resultaten av dessa 

studier irrelevanta för föreliggande undersökning. 

Datainsamling 

Genom att använda sig av flera källor vid litteratursökningen minskar risken för ett 

snedvridet urval (Willman et al., 2006). I denna studie användes två databaser samt 

manuella sökningar, vilket kan tyckas vara i underkant. De databaser som användes var 

dock omfattande och sökningarna som genomfördes resulterade i ett så stort material att 

ytterligare databaser ansågs överflödiga.  

I Cinahl gjordes fritextsökningar vilket enligt Willman et al. (2006) kan resultera i en 

ohanterbar stor mängd träffar. Så var inte fallet i dessa sökningar då omvårdnadsforskning 

inom ämnet är begränsad. Med anledning av detta ansågs användning av fritextsökningar 

motiverad.   
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Bearbetning och dataanalys 

Vid bedömningen av studiernas kvalitet användes ett bedömningsinstrument utformat av 

Berg et al. (1999) och Willman et al. (2006), och modifierat av Sophiahemmet Högskola. 

Svårigheter påträffades vid klassificeringen då instrumentet inte beskrev kriterierna 

utförligare än vad som kan ses i bilaga I. För att underlätta bedömningen skedde en 

kontinuerlig diskussion rörande artiklarnas kvalitet författarna emellan. Kvaliteten på den 

artikel som exkluderades i samband med klassificeringen var dock så bristfällig att inga 

tvivel rörande dess uteslutande från studien uppkom.     

De inkluderade studierna var genomförda i USA (Barsevick et al., 2010; Berger et al., 

2009; Cohen et al., 2004; Dodd et al., 2010; Given et al., 2002; Post-White et al., 2003; 

Williams & Schreier, 2005), Storbritannien (Armes et al., 2007; Molassiotis et a., 2009; 

Ream et al., 2006), Iran (Aghabati et al., 2010), Kina (Chang et al., 2008), Brasilien (De 

Oliveira Campos et al., 2011), Taiwan (Yang et al., 2010) och Australien (Yates et al., 

2005). Det kan argumenteras att den geografiska spridningen av studierna innebär att 

resultaten av sammanställningen kan appliceras generellt. Dock är studierna till stor del 

utförda i industrialiserade länder där de ekonomiska och sociala förutsättningarna skiljer 

sig från länder i utveckling (United Nations Development Programme, 2010), vilket kan 

minska generaliserbarheten av resultaten.  

Enligt Ferlay et al. (2010) är det tydligt att cancer inte är lika prevalent i södra Afrika som i 

många industrialiserade länder, samtidigt som det i WHO:s hälsostatistik (2011) framgår 

att HIV- och malariainfektioner är överrepresenterade bland invånare i södra Afrika. 

Statistiken visar även hur länderna i södra Afrika spenderar avsevärt mindre av landets 

ekonomiska resurser på vård. Dessa fakta skulle kunna förklara bristen på studier från 

afrikanska länder, då de möjligtvis prioriterar och efterfrågar forskning inom andra 

områden än canceromvårdnad. Med tanke på att tillgången till läkemedel i dessa länder är 

betydligt mindre än i industrialiserade länder (WHO, 2011) skulle användning av 

ickefarmakologiska behandlingsmetoder dock kunna vara motiverad.    

Generaliserbarheten av studiernas resultat bedömdes även utifrån granskning av deltagarna 

i studierna för att se om stickproven var representativa (Forsberg & Wengström, 2008). 

Nästan hälften av de granskade studierna använde sig enbart av kvinnliga 

bröstcancerpatienter (Berger et al., 2009; De Oliveira Campos et al., 2011; Dodd et al., 

2010; Molassiotis et al., 2009; Williams & Schreier, 2005; Yates et al., 2005) och 

ytterligare en studie använde sig av kvinnor med olika cancerdiagnoser (Yang et al., 2010). 

Detta skulle till viss del kunna begränsa applicerbarheten av resultaten till endast denna 

patientkategori. 

Vid analysarbetet urskiljdes tre teman. Medan två teman, fysisk aktivitet och KAM, var 

tydliga ansågs stöd- och undervisningsinterventionerna svåra att särskilja. Vissa av dessa 

interventioner hade influenser av KBT-teorier medan vissa hade tonvikten på utbildning 

och stöd. De som influerats av KBT valdes därför att placeras i en undergrupp till stöd och 

undervisning.  

Resultatdiskussion 

Enligt Socialstyrelsen (2005) och Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, 6 Kap 1 §) har 

sjuksköterskan ett ansvar att utföra sina omvårdnadshandlingar i enlighet med aktuell 
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forskning. CRF är den vanligaste biverkningen hos patienter som behandlas med 

cytostatika (Wood et al., 2006). Det är av stor vikt att användandet och effekten av metoder 

utformade för att lindra CRF utvärderas (Can et al., 2011). På så vis kan dessa metoder 

implementeras inom vården och därmed reducera de negativa konsekvenserna förknippade 

med CRF, såsom försämrad livskvalitet och känslor av utanförskap (Magnusson et al., 

1999). Samtidigt kan detta medföra att användandet av kostsamma farmakologiska 

behandlingar, vilka även medför biverkningar, minskar (Can et al., 2011). Vid 

sammanställningen av de inkluderade artiklarna framkom främst stöd och undervisning, 

KBT-baserade metoder, KAM och fysisk aktivitet som behandlingsstrategier utformade för 

att lindra CRF hos cytostatikabehandlade patienter. Dock varierade effekten av de olika 

interventionerna.  

Stöd och undervisning 

Majoriteten av interventionerna vars effekt undersökts med randomiserade, kontrollerade 

studier var olika typer av stöd- eller undervisningsprogram som genomfördes i samband 

med patienternas cytostatikabehandling (Barsevick et al., 2010; Molassiotis et al., 2009; 

Ream et al., 2006; Williams & Schreier, 2005; Yates et al., 2005). Det bör påpekas att en 

av studiernas hemvårdsprogram inbegrep både ickefarmakologiska och farmakologiska 

åtgärder för att behandla CRF (Molassiotis et al., 2009). Därför är det möjligt att det 

positiva resultatet inte enbart berodde på de ickefarmakologiska åtgärderna. Vid närmare 

analys av interventionen betonar dock Molassiotis et al. (2009) effektiviteten av de 

ickefarmakologiska åtgärderna.   

De interventioner som Barsevick et al. (2010) och William och Schreier (2005) 

utvärderade visade ingen effekt på CRF. Gemensamt för dessa två var att de inte inkluderar 

något möte med personal utan endast baserades på telefonsamtal och, i ett fall (Williams & 

Schreier, 2005), ljudband. Eftersom de andra interventionerna inom samma tema alla 

innefattade minst ett möte med sjuksköterska kan det hävdas att en personlig session med 

sjuksköterska är det som främst ger den lindrande effekten. Detta stöds av att personliga 

möten tidigare har visat sig positiva för cancerpatienters förmåga att ta till sig information 

(McLoughlin & Oosthuizen, 1996). 

En annan observation var att i två av de tre studier som resulterade i en positiv effekt på 

CRF sågs effekten vid de första mättillfällena för att sedan upphöra (Molassiotis et al., 

2009; Yates et al., 2005). Detta skulle kunna vara ett tecken på att stöd- och 

undervisningsprogram främst behövs i det initiala skedet av en cytostatikabehandling. En 

annan teori är att det stora bortfallet av deltagande patienter som sågs i slutet av studierna 

skulle kunna vara anledningen till att en förbättring av CRF då inte kunde ses. Denna teori 

stöds av Willman et al. (2006) som beskriver hur ett stort bortfall kan leda till minskad 

kvalitet på studieresultatet. 

Det är viktigt att betona att inom de stöd- och undervisningsprogram som undersökts i 

föreliggande studie ingår gemensamma element som till exempel fysisk aktivitet, 

sömnplanering, energihantering, aktivitetsplanering, information om CRF samt stöd. Det är 

möjligt att en eller flera av dessa interventioner på egen hand skulle kunna förklara 

programmens effekt på CRF, men det är inte möjligt att avgöra om så är fallet genom 

granskning av dessa studier. Mitchell, Beck, Edwards Hood, Moore och Tanner (2007) har 

sammanställt de metoder som med vetenskapliga belägg kan användas för att lindra CRF 

hos cancerpatienter oavsett behandling. Stöd och undervisning beskrivs inte av dem som 
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en enskild intervention, men de tar upp en del av de inkluderade aktiviteterna beskrivna i 

föreliggande studies granskade artiklar. Mitchell et al. (2007) anser att energihantering, 

aktivitetsplanering, fysisk aktivitet och sömnplanering troligen kan lindra CRF, vilket är i 

linje med de resultat som presenterats i föreliggande studie. I detta resultat sågs också god 

effekt på CRF av stöd- och undervisningsprogram. Detta stöds av kliniskt verksam expertis 

som enligt Mitchell et al. (2007) har framhållit behovet av information och kommunikation 

mellan patienter, vårdpersonal och anhöriga för att hitta hanteringsstrategier och främja en 

aktiv diskussion rörande CRF. 

NCCN:s riktlinjer (2011) för användning av icke-farmakologiska metoder benämner stöd- 

och utbildningsprogram som en typ av psykosocial terapi. De rekommenderar främst 

utbildningsinriktade interventioner men anser att stödinterventioner såsom dagböcker och 

samtal kan vara ett utlopp för patienternas känslor och ett sätt att få stöd och uppmuntran. I 

de artiklar som granskats i denna litteraturstudie har just kombinationen av information och 

stöd visat sig ha effekt på CRF hos cytostatikabehandlade patienter (Molassiotis et al., 

2009; Ream et al., 2006). 

Stödinterventioner med inslag av kognitiv beteendeterapi  

Hos de interventioner som innehöll element av KBT kunde ingen entydig effekt urskiljas 

då resultaten varierade (Armes et al., 2007; Berger et al., 2009; Given et al., 2002). Armes 

et al. (2007) diskuterade själva validiteten hos studien då det låga deltagarantalet ledde till 

att signifikans var svår att uppnå. Det kan spekuleras i om anledningen till den positiva 

effekt som kan ses i Armes et al. (2007) studie beror på att de, till skillnad från Berger et 

al. (2009) och Given et al. (2002), använder sig av aktivitetsplanering, vilket tidigare visat 

sig ha effekt på CRF (Mitchell et al., 2007). 

Med detta i åtanke anses beläggen för användandet av KBT-baserade interventioner för att 

lindra CRF hos cytostatikabehandlade patienter svaga. NCCN (2011) och Mitchell et al. 

(2007) beskriver båda ett vetenskapligt stöd för KBT som metod för att lindra CRF hos 

cancerpatienter. De tar främst upp metoden som ett effektivt medel för att underlätta 

sömnplanering. Då två av de inkluderade studierna (Ream et al., 2006; Yates et al., 2005) 

visat att sömnplanering utan användandet av KBT gett en positiv effekt på CRF kan det 

hävdas att det är sömnplaneringen i sig som har effekt på CRF, inte KBT.  

Komplementär och alternativ medicin 

Även det vetenskapliga stödet för användandet av KAM vid CRF varierade. Inom gruppen 

manipulerande och kroppsbaserade metoder undersöktes effekten av terapeutisk massage 

(Post-White et al., 2003) där en tendens till effekt kunde ses. Mitchell et al. (2007) och 

NCCN (2011) tar båda upp massage som en metod som sannolikt kan minska CRF men de 

betonar att de studier som utvärderat metoden är få och små. Detta skulle kunna förklara 

varför inga studier med positivt resultat rörande massage framkommit i föreliggande 

studie.  

Energiterapierna (Aghabati et al., 2010; Post-White et al., 2003) visade sig ge effekt på 

CRF, men även placebobehandlingen i Aghabatis et al. (2010) studie hade viss effekt. 

Eftersom placebobehandlingen utgjordes av beröring och icke-beröring utan de tekniker 

unika för energiterapier kan det argumenteras att beröring i sig ger effekten, inte 
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energiterapiteknikerna. Dock anses effekten inte vara ett resultat av icke-beröringen, då 

enbart närvaro i Post-Whites et al. (2003) studie inte hade någon effekt på CRF.  

Effekten av varmvattenfotbad på CRF var tydlig i Yangs et al. (2010) studie. Hu och Chen 

(enligt Yang et al., 2010, s. 455) har tidigare angett akupunkturpunkter på foten som en 

möjlig orsak till varmvattenbadets effekt. Då NCCN (2011) har funnit visst stöd för 

användningen av akupunktur i syfte att lindra CRF skulle resultatet av Yangs et al. (2010) 

studie vara i linje med detta. Det finns dock andra teorier om varför fotbad skulle kunna ha 

effekt. Till exempel har en studie av Yamamoto, Aso, Nagata och Kasugai (2008) visat att 

varmvattenfotbad resulterar i minskad aktivitet i det sympatiska nervsystemet samtidigt 

som det ökar aktiviteten i det parasympatiska nervsystemet, vilket resulterar i avslappning. 

Avslappning har tidigare visat sig ha god inverkan på graden av CRF (Mitchell et al., 

2007; NCCN, 2011), vilket också skulle kunna förklara fotbadets positiva effekt.  

En etisk aspekt i Yangs et al. (2010) studie bör uppmärksammas då studiedeltagarna i 

interventionsgruppen fick fotbadet som gåva vid avslutandet av studien. Vetenskapsrådet 

(2011a) beskriver hur ett beroendeförhållande inte bör föreligga mellan studiedeltagaren 

och forskaren som genomför studien. De menar även att i sitt val att delta eller avbryta sin 

medverkan i en studie ska deltagaren inte utsättas för påtryckningar. Om deltagarna i denna 

studie var medvetna om gåvan under studiens gång skulle detta kunna ses som en risk för 

att deltagaren hamnar i en beroendeposition, vilket skulle leda till ett ifrågasättande av 

studiens etiska överväganden. 

Tibetansk yoga som metod för att lindra CRF visade sig inte ha någon effekt (Cohen et al., 

2004). Bortfallet i denna studie är dock svårt att analysera. Endast 32 procent av 

patienterna deltog i alla sju yogasessioner medan 26 procent deltog i enbart fem till sex 

sessioner. Det framkom dock inte om bortfallet skett kontinuerligt eller om deltagarna 

kommit och gått. Med hänsyn till detta är det möjligt att det icke-signifikanta resultatet 

som erhölls inte är representativt för metodens effekt. Resultatet av studien stöds dock av 

Mitchell et al. (2007) som inte anser att yoga kan motiveras som intervention för att lindra 

CRF. Å andra sidan tar NCCN (2011) upp yoga som en metod för att förbättra patienters 

sömn, vilket i sin tur kan lindra CRF. De nämner dock bara en studie som stöder denna 

rekommendation.  

Av de naturbaserade metoderna inom KAM prövades guaranaextraktets effekt på CRF i en 

studie med cross-overdesign (De Oliveira Campos et al., 2011). Cross-overdesign innebär 

att varje deltagare genomgår både interventions- och kontrollbehandling, så kallad placebo. 

Mellan behandlingarna finns tid avsedd för förhållandena att återgå till det normala, en så 

kallad wash-outperiod (Hedayat & Stufken, 2003). I den grupp där placebo följdes av 

interventionen sågs en signifikant effekt på graden av CRF. Denna positiva effekt syntes 

dock inte när behandlingsordningen var omkastad. Wash-outperioden var sju dagar innan 

deltagarna bytte behandling. Hedayat och Stufken (2003) belyser vikten av en tillräckligt 

lång wash-outperiod för att undvika att effekten av interventionen även ses under 

placebobehandling. De beskriver vidare att längden av denna period kan vara svår att 

fastställa. Den ickesignifikanta skillnaden i guarana-placebogruppen i De Oliveira Campos 

(2011) studie skulle därmed kunna förklaras med en för kort wash-outperiod. Mätning med 

CFS i guarana-placebogruppen resulterade i P < 0,06, vilket visar på en nära till signifikant 

skillnad på graden av CRF före och efter interventionen. Med en längre wash-outperiod 

skulle resultaten i denna grupp eventuellt kunna komma att likna de i placebo-

guaranagruppen.  
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Fysisk aktivitet 

I de två studier som undersökte effekten av fysisk aktivitet på CRF sågs motstridiga 

resultat. En positiv effekt observerades hos patienter som utförde aktiviteten under sin 

vistelse på sjukhuset (Chang et al., 2008), medan det träningsprogram som genomfördes i 

hemmet inte gav någon effekt på CRF (Dodd et al., 2010). Eraker, Kirscht och Becker 

(1984) diskuterar faktorer som påverkar patienters följsamhet till ordinationer och tar då 

upp social interaktion med behandlare som en främjande faktor. I studien av Chang et al. 

(2008) hade patienterna som genomförde aktiviteten handledning av personal, vilket skulle 

kunna leda till en bättre följsamhet. Därmed skulle studiens resultat vara mer tillförlitligt 

än resultatet av interventionen som genomfördes i hemmet. Detta skulle kunna vara en 

förklaring till varför Dodds et al. (2010) studie inte styrker NCCN:s (2011) riktlinjer som 

rekommenderar fysisk aktivitet för att lindra CRF. En annan förklaring till skillnaden 

mellan resultaten i de två inkluderade studierna skulle kunna vara att det i Changs et al. 

(2008) studie är närvaron av personal som ger den positiva effekten, ett argument som 

även framfördes vid diskussionen rörande stöd- och undervisningsinterventionerna. 

Mätinstrument 

Sammanfattningsvis kunde inga entydiga effekter ses inom de olika teman som framkom 

vid granskningen av inkluderade studier. Förutom de förklaringar som redan nämnts kan 

det argumenteras om anledningen till de skilda resultaten av studierna beror på de olika 

mätinstrument som användes. Då CRF är en högst subjektiv upplevelse är det av vikt att 

patientens egen beskrivning av symptomen ligger till grund för bedömningen (Wagner & 

Cella, 2004). I enlighet med Forsberg och Wengström (2008) granskades därför 

instrumenten för att bekräfta deras validitet och reliabilitet. De mätinstrument som i 

föreliggande studies granskade artiklar användes för att mäta den fatigue som ses vid 

cancer var följande: FACT-F (Yellen et al., 1997), EORTC QLQ-C30 (Kaasa et al., 1995) 

och NCI-CTC (NCI, 1998). Av dessa var det endast FACT-F som var utformat för att 

utvärdera enbart CRF, medan de övriga även mätte andra symptom, såsom smärta och 

påverkan på livskvalitet.  

Det är viktigt för kliniker och forskare att använda de mätinstrument som är ämnade att 

mäta den aspekt av fatigue som efterfrågas. Ett kortare, övergripande instrument är att 

föredra vid screening av fatigue, medan ett mer utförligt multidimensionellt instrument 

krävs vid en detaljerad utvärdering. Vid bedömning av en specifik typ av fatigue, till 

exempel CRF, bör mätinstrument utformade specifikt för denna patientgrupp användas för 

att uppnå högsta validitet (Dittner et al., 2004). Det kan således argumenteras att 

validiteten för resultaten i de studier som använde sig av FACT-F är högre än i de som 

använde sig av andra instrument. Detta styrker de positiva resultaten av Yates et al. (2005) 

och De Oliveira Campos et al. (2011) studier, då de använde sig av FACT-F vid mätning 

av CRF. 

Sjuksköterskans roll i hantering av cancerrelaterad fatigue 

Flera av de interventioner som visade sig lindra CRF hos cytostatikabehandlade patienter 

inbegrep närvaro av sjuksköterska eller annan utövare (Aghabati et al., 2010; Armes et al., 

2007; Chang et al., 2008; Given et al., 2002; Molassiotis et al., 2009; Post-White et al., 

2003; Ream et al., 2006; Yates et al., 2005). Som tidigare diskuterats skulle detta kunna 

tyda på att närvaro i sig gav den positiva effekten. Det är tidigare konstaterat att CRF leder 
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till isolering (Magnusson et al., 1999) och med nämnda resultat i beaktande kan det 

argumenteras att även det omvända förhållandet kan råda, det vill säga att isolering leder 

till CRF. 

Både Can et al. (2011) och Ahlberg (2004) betonar sjuksköterskans ansvar i undervisning 

och rådgivning rörande CRF och vilka behandlingsmetoder som effektivt kan lindra CRF. 

Föreliggande studie har därför betydelse för sjuksköterskans arbete då slutsatser rörande 

dessa metoder har dragits. Sjuksköterskans roll var också stor i flera av de interventioner 

som granskades (Aghabati et al., 2010; Barsevick et al., 2010; Berger et al., 2009; Given et 

al., 2002; Molassiotis et al., 2009; Post-White et al., 2003; Ream et al., 2006; Yates et al., 

2005), vilket bekräftar att ickefarmakologiska behandlingar för att lindra CRF hos 

cytostatikabehandlade patienter är av betydande relevans för yrket. Sjuksköterskans 

funktion var framför allt framträdande i interventioner baserade på stöd och undervisning, 

då sjuksköterskan hade en nyckelroll i utförandet av interventionen i sex av de åtta 

studierna som granskades (Barsevick et al., 2010; Berger et al., 2009; Given et al., 2002; 

Molassiotis et al., 2009; Ream et al., 2006; Yates et al., 2005).  

Två av metoderna inom KAM (Aghabati et al., 2010; Post-White et al., 2003) utfördes av 

en sjuksköterska medan utövaren av de övriga interventionerna inom det temat inte 

specificerades. Detta skulle kunna användas som argument för att KAM inte ingår i 

sjuksköterskan ansvarsområde. Dock påpekar Hök (2009) att sjuksköterskans ansvar även 

omfattar information till patienter och anhöriga om olika typer av KAM-behandlingar. 

Vidare förklarar Hök (2009) hur sjuksköterskor i vissa fall kan ha bristande kunskap om 

KAM, vilket speglas i den information som ges till patienterna. Dessa påståenden gör 

resultaten av föreliggande studie relevant för sjuksköterskeyrket, trots att alla 

interventioner inte genomfördes av en sjuksköterska. 

Slutsats 

Belägg för användandet av stöd och undervisning framkom men då främst i form av 

personliga möten med inslag av energihantering samt sömn- och aktivitetsplanering. 

Resultatet pekade även på att dessa interventioner hade störst effekt på CRF i det initiala 

skedet av cytostatikabehandlingen. Inget stöd för användning av KBT-influerade 

interventioner sågs. De KAM-baserade interventioner som fanns ha effekt på CRF var 

energiterapier, guaranaextrakt och varmvattenfotbad, medan Tibetansk yoga och 

terapeutisk massage inte visade någon signifikant effekt. Slutligen framkom skilda resultat 

rörande effekten av fysisk aktivitet på CRF hos cytostatikabehandlade patienter. 

Sjuksköterskans roll visade sig vara stor, främst inom temat utbildning och stöd. 

Fortsatta studier 

Resultatet av denna studie är av intresse för sjuksköterskan då det bidrar till ökad kunskap 

om metoder utformade för att lindra CRF. Det framkom även att sjuksköterskan har en stor 

roll i utförandet i många av de granskade metoderna. Kombinationen av information och 

stöd anses av författarna vara den lämpligaste formen av CRF-hantering hos 

cytostatikabehandlade patienter. I och med att sjuksköterskan i dessa interventioner får en 

nyckelroll är det ett angreppssätt som bör få ökad uppmärksamhet under utbildningen av 

sjuksköterskor inom cancervården. Eftersom resultatet av föreliggande studie skilde sig till 

viss del från litteraturstudier som undersökt effekten av CRF oavsett behandling, skulle en 

mer omfattande och övergripande litteraturstudie med fokus på cytostatikabehandlade 
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patienter vara önskvärd. En sådan studie skulle med fördel kunna inkludera även kvalitativ 

forskning för att ytterligare belysa patienters upplevelser. Forskningen rörande 

ickefarmakologiska metoder avsedda att lindra CRF verkar vara under utveckling då 

majoriteten av de påträffande studierna var pilot- eller fallstudier. En brist på stora, 

randomiserade, kontrollerade studier försvårar utvärderingen av interventioners effekter. 

Eftersom detta innebär att vissa interventioner inte kan appliceras i den evidensbaserade 

omvårdnaden betonas vikten av fortsatt forskning inom området.   
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Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 
är prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

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

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvalsprocess; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

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

BILAGA I 
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Matris över de vetenskapliga artiklar presenterade i resultatet.  

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Aghabati, N., 

Mohammadi, E., & 

Esmaiel, Z. P. 

2010 

Iran 

The Effect of 

Therapeutic Touch 

on Pain and Fatigue 

of Cancer Patients 

Undergoing 

Chemotherapy 

Att utvärdera effektiviteten 

av terapeutisk beröring på 

smärta och CRF hos patienter 

som genomgår 

cytostatikabehandling. 

Studie med interventions-, placebo- 

och kontrollgrupp. 

Interventionsgruppen behandlades 

med terapeutisk beröring, 

placebogruppen fick en behandling 

som visuellt liknade terapeutisk 

beröring och kontrollgruppen fick 

standardvård. Smärta och CRF 

bedömdes av patienterna före och 

efter behandling under fem dagar. 

RFS användes för att mäta CRF. 

n=90 

(0) 

 

Graden av CRF minskade mest i 

interventionsgruppen. Skillnaden i CRF 

före och efter behandling var 

signifikant större i 

interventionsgruppen än i placebo- och 

kontrollgruppen för alla fem tillfällen. 

Den var även signifikant större i 

placebogruppen än i kontrollgruppen 

vid tre av fem tillfällen. 

 

I 

RCT 

 

Armes, J., Chalder, 

T., Addington-

Hall, J., 

Richardson, A., & 

Hotopf, M. 

2007 

Storbritannien  

A Randomized 

Controlled Trial to 

Evaluate the 

Effectiveness of a 

Brief, Behaviorally 

Oriented Intervention 

for Cancer-related 

Fatigue 

Att utvärdera effektiviteten 

av en KBT-inriktad 

intervention utformad för att 

lindra CRF, främja fysisk 

funktion och minska 

associerade problem hos 

patienter som genomgår 

cytostatikabehandling. 

Interventionen innebar tre individuella 

möten i samband med 

cytostatikabehandlingarna. 

Interventionen inkluderade fakta om 

CRF, information om copingstrategier 

och målsättning samt beröm och 

uppmuntran till deltagarna. VAS-F, 

EORTC QLQ-C30 och MFI-20 

användes för att mäta CRF. 

n=60 

(5) 

 

Studien visade en signifikant 

förbättring av CRF vid mätning med 

MFI-20 och VAS-F hos 

interventionsgruppen som inte sågs hos 

kontrollgruppen. Ingen signifikant 

förbättring av den tredje 

fatigueparametern sågs hos 

interventionsgruppen. 

II 

RCT 

 

Barsevick, A., 

Beck, S. L., 

Dudley, W. N., 

Wong, B., Berger, 

A. M., Whitmer, 

K., Newhall, T., 

Brown, S., & 

Stewart, K. 

2010  

USA 

Efficacy of an 

Intervention for 

Fatigue and Sleep 

Disturbance During 

Cancer 

Chemotherapy 

Att utvärdera effektiviteten 

av en energi- och 

sömnförbättringsintervention 

för att lindra CRF och 

sömnstörningar samt 

förbättra hälsorelaterad 

funktionsstatus. 

Interventionen innebar att en 

sjuksköterska vid tre telefonsessioner 

gav information och lärde ut 

beteendestrategier till patienter som 

genomgick cytostatikabehandling. 

CRF, sömnstörning och hälsorelaterad 

funktionsstatus mättes före samt fyra, 

43-46 och 57-60 dagar efter 

cytostatikabehandling. CRF mättes 

med GFS och POMS-BF. 

n=292 

(0) 

 

Studien visade ingen statistisk 

signifikant skillnad på graden av CRF 

under studiens gång hos varken 

interventions- eller kontrollgruppen. 

I 

RCT 

BILAGA II 
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Berger, A. M., 

Kuhn, B. R., Farr, 

L. A., Lynch, J. C., 

Agrawal, S., 

Chamberlain, J., & 

Von Essen, S. G. 

2009  

USA 

Behavioral therapy 

intervention trial to 

improve sleep 

quality and cancer-

related fatigue 

Att avgöra om sömnkvalitet 

och CRF kan förbättras med 

hjälp av en KBT-inriktad 

intervention hos kvinnor med 

bröstcancer som genomgår 

cytostatikabehandling.  

Interventionsgruppen fick 

individanpassad sömnplanering.  De 

deltog i möten som genomfördes 2 

dagar innan samt 30 dagar efter 

avslutad cytostatikabehandling. Under 

behandling fick varje deltagare 

dagligen fylla i ett frågeformulär om 

hur de hanterat föregående natts 

sömn. PFS användes för att mäta 

CRF. 

n=219 

(18) 

 

Studien visade signifikant ökning av 

CRF under studiens gång hos både 

interventions- och kontrollgrupp, 

däremot fanns ingen signifikant 

skillnad grupperna emellan.  

I 

RCT 

Chang, P. H., Lai, 

Y. H., Shun, S. C., 

Lin, L. Y., Chen, 

M. L., Yang, Y., 

Tsai,  J. C., Huang, 

G. S., & Cheng, S. 

Y. 

2008 

Kina 

Effects of a Walking 

Intervention on 

Fatigue-Related 

Experiences of 

Hospitalized Acute 

Myelogenous 

Leukemia Patients 

Undergoing 

Chemotherapy: A 

Randomized 

Controlled Trial 

Att utvärdera effektiviteten 

av ett treveckors 

träningsprogram på graden 

av CRF hos patienter med 

AML som genomgår 

cytostatikabehandling.  

Interventionen innebar motionsgång 5 

dagar i veckan under tre veckor. CRF 

utvärderades fyra gånger under 

interventionen (dag 1 (innan 

cytostatikabehandling), 7, 14 & 21) 

och mättes med BFI. 

n=24 

(0) 

 

En ökning av CRF sågs hos 

kontrollgruppen under behandlingen 

medan graden av CRF hos 

interventionsgruppen var konstant. 

Skillnaden grupperna emellan var 

signifikant.  

II 

RCT 

 

Cohen, L., 

Warneke, C., 

Fouladi, R. T., 

Rodriguez, A., & 

Chaoul-Reich, A. 

2004 

USA 

 

Psychological 

Adjustment and 

Sleep Quality in a 

Randomized Trial of 

the Effects of a 

Tibetan Yoga 

Intervention in 

Patients with 

Lymphoma 

Att utvärdera effektiviteten 

av Tibetansk yoga hos 

patienter med lymfom som 

genomgick eller hade 

genomgått 

cytostatikabehandling. 

Interventionsgruppen deltog i en 

yogasession i veckan i sju veckor. 

Parametrarna ångest, depression, 

fatigue och sömnstörningar mättes. 

CRF mättes med BFI. 

n=39 

(1-13 i 

interventions

gruppen, 

olika för olika 

yogatillfällen) 

 

Studien visade ingen signifikant 

skillnad på graden av CRF mellan 

interventions- och kontrollgrupp, 

varken innan eller efter interventionen.  

II 

RCT 
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De Oliveira 

Campos, M. P., 

Riechelmann, R., 

Martins, L. C., 

Hassan, B. J., 

Casa, F. B., & Del 

Giglio, A. 

2011 

Brasilien 

Guarana (Paullinia 

cupana) improves 

fatigue in breast 

cancer patients 

undergoing systemic 

chemotherapy. 

Att utvärdera effektiviteten 

av guaranaextrakt på CRF, 

sömnkvalitet, ångest, 

depressionssymptom och 

menopaus hos 

bröstcancerpatienter. 

Interventionsgruppen behandlades 

med guaranaextrakt dagligen under 21 

dagar. Kontrollgruppen behandlades 

med placebo. Crossover efter en 

veckas wash-outperiod. Mätvärden 

samlades in på dag 1, 21 och 49. CRF 

mättes med FACIT-F och CFS. 

n=75 

(15) 

Studien visade en signifikant 

förbättring av CRF under 

behandlingen hos 

interventionsgruppen enligt båda 

mätinstrument (förutom mellan andra 

och tredje mättillfället med CFS). Hos 

kontrollgruppen skedde ingen 

signifikant förbättring av CRF. 

II 

RCT 

 

Dodd, M. J., Cho, 

M. H., 

Miaskowski, C., 

Painter, P. L., Paul 

S. M., Cooper, B. 

A., Duda, J., 

Krasnoff, J., & 

Bank, K. A. 

2010 

USA 

A Randomized 

Controlled Trial of 

Home-Based 

Exercise for Cancer-

Related Fatigue in 

Women during and 

after Chemotherapy 

with or without 

Radiation Therapy  

Att utvärdera effektiviteten 

av ett hemstationerat 

träningsprogram på 

hanteringen av CRF. 

Träningsprogrammet var 

individanpassat och deltagarna i 

interventionsgruppen deltog i 

programmet under hela studiens gång. 

Kontrollgruppen påbörjade 

programmet efter avslutad 

cytostatikabehandling. CRF mättes 

med the PFS och en numerisk skala.  

n=119 

(0) 

 

Studien visade signifikant ökning av 

CRF under studiens gång hos både 

interventions- och kontrollgrupp, 

däremot fanns ingen signifikant 

skillnad grupperna emellan.  

I 

RCT 

 

Given, B., Given, 

C. W., McCorkle, 

R., Kozachik, S., 

Cimprich, B., 

Rahbar, M. H., & 

Wojcik, C. 

2002 

USA 

Pain and Fatigue 

Management: Results 

of a Nursing 

Randomized Clinical 

Trial  

Att utvärdera effektiviteten 

av en sjuksköterskeledd 

KBT-inriktad intervention på 

smärta och CRF.  

Patienterna i interventionsgruppen 

hade under en 20-veckorsperiod 

kontakt med en sjuksköterska tio ggr: 

fyra telefonsessioner och sex 

personliga möten. Vid kontakterna 

identifierades symptom som 

sjuksköterskan tillsammans med 

patienten försökte lösa. CRF mättes 

med en numerisk skala. 

n=113 

(0) 

 

Studien visade en minskning av CRF 

under studiens gång hos både 

interventions- och kontrollgrupp, 

däremot fanns ingen signifikant 

skillnad grupperna emellan.  

II 

RCT 

 



4 

 

 
Molassiotis, A., 

Brearley, S., 

Saunders, M., 

Craven, O., 

Wardley, A., 

Farrell, C., 

Swindell, R.,Todd, 

C., & Luker, L. 

2009 

Storbrittanien 

Effectiveness of a 

Home Care Nursing 

Program in the 

Symptom 

Management of 

Patients With 

Colorectal and 

Breast Cancer 

Receiving Oral 

Chemotherapy: 

A Randomized, 

Controlled Trial 

Att utvärdera effektiviteten 

av ett symptomfokuserat 

hemvårdsprogram med 

avseende på CRF, 

toxicitetsnivå, ångest, 

depression, livskvalitet och 

utnyttjande av sjukvård. 

Interventionsgruppen deltog i ett 

hemvårdsprogram där 

symptomskattning, 

patientundervisning och behandling 

av symptom ingick under sex 

behandlingscykler. Även hembesök 

och telefonsamtal från sjuksköterska 

genomfördes. CRF mättes med NCI-

CTC och EORTC-QLQ-C30.  

n=164 

(14-84 under 

de sex 

cytostatikabe

handlingarna) 

 

Studien visade signifikant lägre nivåer 

av CRF under de första fyra 

behandlingstillfällena hos patienterna i 

interventionsgruppen i jämförelse med 

utgångsvärdena. Denna minskning sågs 

inte hos kontrollgruppen. Ingen 

signifikant minskning sågs vid de sista 

två behandlingstillfällena. 

II 

RCT 

 

Post-White, J., 

Kinney, M. E., 

Savik, K., Gau, J. 

B., Wilcox, C., & 

Lerner, I. 

2003 

USA 

Therapeutic Massage 

and Healing Touch 

Improve Symptoms 

in Cancer 

Att avgöra om terapeutisk 

massage och läkande 

beröring var mer effektiv än 

standardvård eller enbart 

närvaro för att minska ångest, 

humörstörningar, smärta, 

illamående och CRF. 

Cross-overstudie med tre 

interventioner: terapeutisk massage, 

läkande beröring och enbart närvaro. 

Kontrollgruppen fick standardvård. 

CRF mättes med POMS. 

n=230 

(66) 

 

 

 

En signifikant minskning av CRF under 

interventionen sågs endast hos 

patienterna som behandlades med 

läkande beröring. Ingen signifikant 

skillnad sågs hos kontrollgruppen.  

II  

RCT 

 

Ream, E., 

Richardson, A., & 

Alexander-Dann, 

D. 

2006 

Storbrittanien 

 

 

Supportive 

Intervention for 

Fatigue in Patients 

Undergoing 

Chemotherapy: A 

Randomized 

Controlled Trial 

Att utvärdera om ett 

stödprogram minskar 

fatiguesymptom, förbättrar 

känslomässigt välbefinnande, 

förbättrar generell hälsa och 

förbättrar copingstrategier 

och coping. 

Interventionsgruppen fick besök av en 

sjuksköterska en gång i månaden som 

gav psykologiskt stöd och träning i 

egenvård. En utvärdering av CRF 

skedde även vid detta tillfälle. De fick 

själva utvärdera sin CRF i en dagbok 

varje vecka. CRF mättes med fyra 

olika VAS-skalor. 

n=103 

(4) 

 

Studien visade en signifikant förbättring 

av CRF under studien hos 

interventionsgruppen som inte sågs hos 

kontrollgruppen.  

I 

RCT 

. 

Williams, S. A., & 

Schreier, A. M. 

2005 

USA 

The role of education 

in managing fatigue, 

anxiety, and sleep 

disorders in women 

undergoing 

chemotherapy for 

breast cancer  

Att undersöka huruvida 

informativa ljudband 

påverkar patienters 

egenvårdsbeteende rörande 

hantering av de 

cytostatikarelaterade 

biverkningarna CRF, ångest 

och sömnstörningar, hos 

patienter med bröstcancer. 

Interventionsgruppen fick lyssna på 

ljudband om egenvårdsbeteende för 

att hantera cytostatikarelaterade 

biverkningar.  Deltagarna fick under 

studien fylla i en egenvårdsdagbok 

där biverkningarna rapporterades.  

n=71 

(0) 

 

Från första till andra mättillfället 

höjdes graden av CRF signifikant för 

båda grupperna. Graden höjdes mer 

för kontrollgruppen, men inga 

signifikanta skillnader grupperna 

emellan kunde påvisas.  

II 

RCT 

 



5 

 

Yang, H.-L., Chen, 

X.-P., Lee, K.-C., 

Fang, F.-F., & 

Chao, Y.-F.  

2010 

Taiwan 

 

The Effects of Warm-

Water Footbath on 

Relieving Fatigue 

and Insomnia of the 

Gynecologic Cancer 

Patients on 

Chemotherapy 

Att utvärdera effektiviteten 

av varmvattenfotbad på CRF 

och sömnsvårigheter. 

Interventionsgruppen utförde varmt 

fotbad i hemmet varje kväll. Båda 

grupperna självutvärderade CRF  på 

dag 1, 2, 4, 7 och 14 med BFI. 

n=50 

(7) 

 

Under behandlingen ökade graden av 

CRF signifikant hos kontrollgruppen 

medan den minskade signifikant för 

interventionsgruppen. Även skillnaden 

grupperna emellan var signifikant.  

II 

RCT 

 

Yates, P., Aranda, 

S., Hargraves, M., 

Mirolo, B., 

Clavarino, A., 

McLachlan, S., & 

Skerman, H. 

2005 

Australia 

Randomized 

Controlled Trial of an 

Educational 

Intervention for 

Managing Fatigue in 

Women Receiving 

Adjuvant 

Chemotherapy for 

Early-Stage Breast 

Cancer 

Att utvärdera effektiviteten 

av en stöd- och 

utbildningsintervention på 

CRF.  

Interventionsgruppen genomgick ett 

individualiserat utbildnings- och 

stödprogram på mottagningen och via 

telefonsamtal under fyra 

cytostatikabehandlingar. CRF mättes 

med en numerisk skala, FACT-F och 

PFS.  

n=110 

(2-13 under 

studiens 

gång) 

Under de två första behandlingarna 

observerades en signifikant större 

ökning av CRF hos kontrollgruppen i 

jämförelse med interventionsgruppen. 

Denna skillnad observerades inte 

under tredje och fjärde behandlingen. 

 

II 

RCT 

 

 

 


