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 Hälsogap mellan befolkningsgrupper

 Regeringsbeslut att arbeta hälsofrämjande för cancerpatienter genom bland annat

ökad fysisk aktivitet

 Många är inaktiva under och efter en cancerbehandling

 Cancerpatienter erbjuds i liten utsträckning anpassad träning inom den
norra sjukvårdsregionen

Bakgrund



• Minska fatigue, förbättra funktionsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet

• Förbättrad fysisk kapacitet; muskelstyrka, kondition, balans

• Minskade behandlingsbiverkningar såsom fatigue, illamående och depression

• Minska risken för återfall och förbättra överlevnaden

• Kortare sjukskrivningar, mindre oro och ökad tilltro till den egna förmågan.

Social gemenskap stärker den egna självbilden och ökar känslan av tillhörighet

Phys-Can (Physical training and Cancer). En multicenterstudie som bedrivs av Uppsala universitet, Linköpings universitet och Lunds universitet.



Evidensgraden

Yes!
Personer med cancer bör

rekommenderas konditions- och
muskelstärkande fysisk aktivitet

EVIDENSGRAD 4
Starkt vetenskapligt underlag

Fysisk aktivitet vid sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling



Projektet

 Projektmedel via RCC Norr

 Etablering av två träningsgrupper

– Digital träningsgrupp via sjukhusets
fysioterapeuter

– Träningsgrupp i samverkan
med Friskis&Svettis

– Målgrupp: Personer som har eller
har haft en cancersjukdom

– Inspirerade av Region Jönköping



Målsättning

 Cancerpatienter ska bli mer fysiskt aktiva för att klara av vardagen

 Genom träning minska den enorma trötthet, fatigue, som många patienter

upplever

 Utveckla samverkan mellan hälso- och sjukvården och extern aktör i samhället

för att underlätta för patienter att återgå till vardagsmotion, att börja träna och

att fortsätta med träning över tid.



 Stationsbaserad träning - fokus styrka och kondition

 60 minuters träning

 Olika svårighetsgrad - låg tröskel, men det ska vara jobbigt

 Gemensam fika efter träningen

 Reducerat pris

Upplägget





Resultat av projekt

Deltagarna

• 18 personer: 2 män,
16 kvinnor

• 48-81 år
• 31 träningstillfällen
• 1–25 pass/person
• Tillsammans totalt

genomfört 159 stycken
pass

Social gemenskap

• Knutit sociala band
och funnit en
gemenskap mellan
varandra

• Ett sammanhang med
gemensam bakgrund

• Den planerade
fikastunden en viktig
del

Ökad fysisk förmåga

• Ej projektets fokus
men samtliga har
förbättrats avseende
fatigue och
uppresningsförmåga



”Det är en grupp där
det är ok att ha en
dålig dag, vi förstår
varandra”

Erfarenheter av träningen

 Gemenskap

 Förståelse för varandra

 Tar tid att hitta tillbaka till sin kropp och träning

 Accepterande klimat

 Alla delar en erfarenhet även om den inte är

samma

 Osäkerhet från vårdens sida

”Jag har fått en
kick, längtar till
nästa träning och
jag är också ute och
går mer!”

”Jag har saknat en
liknande grupp att ha
under behandlingen,
det ger energi i allt
när orken är som
sämst”



Vad händer efter projektets slut?
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