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Stödjande vård vid cancer och behandling 

Hälsoeffekter av fysisk aktivitet 



 Drygt 60.000 nya fall i Sverige (2017) - var tredje person drabbas

 Ökad överlevnad – tidig upptäckt, bättre och mer intensiva 

behandlingsmetoder

 Drygt 300.000 personer med erfarenhet av cancer lever i vårat samhälle i 

dagsläget

 År 2040 beräknas ca 600.000 personer som har cancererfarenhet leva i vår 

samhälle 

 Grad av symtombörda har en direkt koppling till upplevd hälsa och livskvalitet 

 Hur väl symtomen går att behandla påverkar hälsa och livskvalitet

 Tidiga rehabiliteringsinsatser är viktigt för optimal hälsa

(Cancerfondsrapporten, 2017; Schmid et al 2014; Bower, 2014)
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Historisk utveckling kring fysisk aktivitet vid cancersjukdom

3

Winningham et al 1989

1990- talet Konditionsträning, 

lågintensitet

2000- talet Styrketräning

Kombinerad styrke och – konditionsträning, 

måttlig/hög intensitet 

2018
Högintensiv träning

Fysisk aktivitet har länge  

används som en del i 

behandlingen inom andra 

sjukdomstillstånd tex

 Övervikt

 Hjärtkärlsjukdom

 Psykisk ohälsa/ 

depression

 Neurologisk vård/ 

stroke



Fysisk aktivitet och cancer - vad visar forskning
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 30 % av alla cancerfall i Sverige kan undvikas med livsstilsförändring (alkohol, rökning, 

solvanor, HPV och inaktivitet) 

Fysisk aktivitet kan:

 Minska risken att drabbas av cancer - starkast evidens för  tjocktarm (25%), bröst ( 25%)  och 

livmoder (30%)

 Minska risken för återfall i cancer

 Minska risken att drabbas av ”andra” sjukdomar efter cancern

Icke farmakologisk behandling som inte medför några risker vid ex 

cytostatikabehandling

Genom att vara fysisk aktiv har personen möjlighet att påverka sin egen hälsa 

(Cancerfondsrapporten 2015, Davies et al 2011,Barbaric et al 2010, Courneya et al 2007) 
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Hälsoeffekter av fysisk aktivitet vid 

cancer

Vad visar kliniska interventionsstudier



Fysiska hälsoeffekter av att vara fysiskt aktiv

 Minskad trötthet, illamående, smärta och bättre sömnmönster

 Förbättrad/bibehållen muskelstyrka och kondition

 Bättre balans, kordination och rörlighet

 Högre skattad vardagsfunktion 

 Mindre viktuppgång 

Psykisk hälsoeffekter av att vara fysiskt aktiv

 Gladare humör, mindre oro, ångest och depressionssymtom

 Bättre självkänsla och kognition

 Högre skattad livskvalitet 

Samhällsekonomisk vinst ex snabbare återgång till arbetet, kortare sjukskrivning 

(Mijwel et al, 2017, 2018; Furmaniak et al 2016, Van Wart et al 2015, Travier et al 2015, Schmidt et al  2015, 
Mc Tiernan et al 2010)
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 RCT studier visar att personer som är fysisk aktiva under 

sin cancerbehandling har en bättre hälsa än ”icke” fysisk 

aktiva/”kontrollgruppen”  
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Kunskapsläge och attityder hos vårdpersonal  kring 

fysisk aktivitet vid cancer och behandling

 Är osäkra på risker och hälsoeffekter av fysisk 
aktivitet vid cancersjukdom och behandling

 Osäkra på vilka råd som SSK kan ge

 Positiv attityd till att ge råd om fysisk aktivitet

 Det saknas riktlinjer (lokalt utformade råd utifrån 
evidens) och informationsmaterial om fysisk 
aktivitet för personer med cancer

(Keogh et al, 2017, Karvinen et al 2011; Karvinen et al 2010; Jones & 
Courneya, 2005; Demark- Wahnefreid et al 2000)

2018-05-25Malin Backman 7



Vill personer med cancer ha råd om fysisk aktivitet ?

 Personer som diagnostiserats med cancer vill ha råd om 
fysisk aktivitet och är motiverade att ”livsstilsförändra” 
trots sjukdomen ”the teachable moment”  

 Personer som erhåller råd och uppmuntras av vårdpersonal 
att vara fysisk aktiva är också mer aktiva än de som inte får 
information 

(Karvinen et al 2011; 2010, Jones & Courneya, 2002)
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Vilka styrdokument och rekommendationer om fysisk 

aktivitet finns idag? 

Allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet 

 Folkhälsomyndigheten (www.folkhalsomyndigheten.se)

 Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (www.yfa.se)

Rekommendationer vid olika sjukdomstillstånd (bla 

cancer)

 FYSS Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling, 2015 (www.fyss.se)

 Nationellt vårdprogram för rehabilitering vid cancersjukdom, 

2017  (www.cancercentrum.se)

 Samtal om levnadsvanor med personer med 

cancersjukdom- kommer under våren 2018 
(SSF, Cancervården, Svenska läkaresällskapet, Dietister inom onkologi, Fysioterapeuterna)
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http://www.yfa.se/
http://www.cancercentrum.se/


Allmänna rekommendationerna om fysisk aktivitet

 Vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 min/ vecka

 Intensiteten bör vara minst måttlig (65-75% av HR-
max/1RM)

 Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 min/vecka 
(80-90% av HR-max/1RM)

 Aktiviteten bör spridas ut över flera av veckans dagar (3-
5pass/v)

 Muskelstärkande träning  minst 2 ggr/vecka för flertalet av 
kroppens stora muskelgrupper

(YFA ,Folkhälsomyndigheten, FYSS 2017)
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Hur fysiskt aktiv bör man vara vid cancer och 

behandling?

 Om möjligt, följa de  allmänna rekomendationer som fysisk 

aktivitet 

 Eller, så fysiskt aktiv som sjukdom och behandling tillåter –

dagsformen avgör

 Viktigt att undvika inaktivitet och långvarigt stillasittande 

 Kom igång med fysisk aktiv så snabbt som möjligt efter 

diagnos- vänta inte till efter avslutad behandling

(Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling,FYSS,2017)
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Finns det några kontraindikationer för fysisk aktivitet 

vid cancer?

 Utgå alltid från varje enskild individs ”dagsform

 Patienter med skelettmetastaser eller annan 

metastaserna sjukdom 

 Känd benskörhet 

 Pågående infektion

 Individuella kontraindikationer kan förekomma tidigt 

postoperativt relaterat till respektive tumörkirurgi.

 Ingen träning inom 48 timmar efter 

cytostatikabehandling

FYSS, 2017
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Kontaktsjuksköterskan har en central roll vid planering 

av  cancerrehabilitering

Tänk på att tillvarata det friska hos patienten - fokusera på 
möjligheter istället för begränsningar

Detta bör sjuksköterskan göra: 

 Informera/ge råd om fysisk aktivitets positiva hälsoeffekter 

vid cancer 

 Identifiera aktivitetsnivå och områden för ”egenvård” 

tillsammans med patienten- dokumentera ! 

 Upprätta ”Min vårdplan”  (ex fysisk aktivitet, kost, 

stödsamtal osv)

 Remittera till: sektionen för cancerrehabilitering, Regionalt 

centrum för cancerrehabilitering (Sabbatsberg)

 Uppföljning och utvärdering via telefon och personlig 

kontakt 

 FaR-fysisk aktivitet på recept
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Vad är fysisk aktivitet på recept - FaR®

 Evidensbaserad metod i 

landstinget sedan 2007

 Individuellt anpassad träning på 

”recept”

 Legitimerad vårdpersonal kan 

förskriva FaR för sjukdomar som 

de har kunskap om

Receptet hittar du i Take Care; 

 NYTT-Blanketter/Formulär-

samtliga blanketter och formulär-

FAR,  fyll i, skriv ut och signera- ge 

till patienten

Vårdgivarguiden.se
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Tips, patienten  kan själv kan ”ha koll” på sin dagliga 

aktivitetsnivå

Be patienten använda:

 En aktivitetsdagbok att fylla i dagligen 

 Stegräknare (försöka nå 10.000 steg/dag)

 Använda motions-APP med rörliga bilder, logg 

och påminnelser (ex Träningspass, 7MWC)
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Att undersöka hur fysisk aktivitet inverkar på hälsa och 
livskvalitet hos personer med bröstcancer under adjuvant 
cytostatikabehandling

Primärt utfallsmått

Cancerrelaterad fatigue

Sekundära utfallsmått

Hälsorelaterad livskvalitet

Andra symtom

Kondition

Muskelstyrka

Vikt och hemoglobinvärde 

Kvalitativ data: Att undersöka hur kvinnor med bröstcancer 
upplever att vara fysiskt aktiva under adjuvant
cytostatikabehandling
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OptiTrainstudien
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OptiTrainstudien en RCT

Kvinnor med bröstcancer, upp till 70 år, under adjuvant 

cytostatikabehandling   n=240

Kombinerad styrke – och 

konditionsträning 

Styrka  (3 set, 8-10 rep. 80% av 1RM) och 

intervaller 80-90% av HRmax(3x3min)

n=79

Konditionsträning 

Uthållighets träning 65-75% av HRmax,

intervaller 80-90% av HRmax (3x3min)

n= 80

Kontrollgrupp 

n=81

Tillfrågade 

n= 628

n=65 n=60 n=57Intervjuer

Individuella n=13

En fokusgrupp n=3
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Intervall cykling 3 x 3 minuter 
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Instrument
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Resultat OptiTrainstudien – kondition och muskelstyrka 



Resultat OptiTrainstudien- enkätfrågorna  

Total fatigue           (Sammanslag av delskalor)
Fysisk fatigue          (Kroppslig påverkan)
Emotionell fatigue (Känslomässig påverkan) 
Kognitiv fatigue     (Minne, koncentration)
Vardagsfunktion    (Fritid och arbete)

KOMBINATION

KONTROLL
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Cancerrelaterad Fatigue 

Ingen sig. skillnad mellan 

träningsgrupperna. 

Konditionsgruppen rapporterade en 

ökning av fatigue vid eftermätningen. 



Hälsorelaterad Livskvalitet- global hälsa, fysisk, 

emotionell, kognitiv, social och vardags 

funktion 

Kognitiv funktion- minne 
koncentration

KOMBINATION 

KONTROLL

Vardagsfunktion- fritid och 
arbete

KOMBINATION

KONDITION

KONTROLL

Emotionell funktion –
känslor och humör 

KONDITION

KONTROLL
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Ingen sig. skillnad mellan 

grupper för delskalorna 

global hälsa, social och 

fysisk funktion sågs



Symtom – fysiska, psykiska, total symtomgrad 

och symtombörd 

Total symtombörda –
I vilken utsträckning symtomen 
inverkar på vardagslivet

KOMBINATION 

KONDITION

KONTROLL
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Total symtomgrad –
sammanslaget fysiska och 
psykiska symtom

KOMBINATION

KONTROLL 

Ingen sig. skillnad mellan 

grupper för fysiska och 

psykiska symtom



Vikt och hemoglobinvärde

 Alla grupper redovisade viktuppgång (p= 0,003) dock var viktuppgången 

signifikant mindre i  interventionsgrupperna 0,6 kg (vardera) jämfört med 

kontrollgruppen 2,3 kg

 Jämfört med tidigare studier är detta en relativt liten viktökning-

genomsnittligt viktuppgång på ca 5 kg eller mer för kvinnor som genomgår 

behandling för bröstcancer  (Gadea et al 2012) 

 Alla grupper redovisade ett signifikant försämrat hemoglobinvärde efter 

avslutad intervention

24



Resultat: Fysisk aktivitet- ett verktyg för att behålla och återta 

fysisk, psykisk och social hälsa

 Socialt stöd- träffa andra i samma situation, byta 

erfarenheter

 Normalisera vardagen- fokus på det friska istället för 

sjukdomen

 Upplevde en fysiskt starkare kropp, mer harmoniska och 

mentalt starkare

 Hinder: ökad symtombörda, logistik och bristande 

motivation
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Vad upplevde kvinnorna som tränat under sin 

cytostatikabehandling



Avhandlingens slutsatser 

Regelbunden fysisk aktivitet, under perioden med cytostatikabehandling 

ger mindre symtombörda, bibehåller eller förbättrar fysisk kapacitet och 

hälsorelaterad livskvalitet, jämfört med en kontrollgrupp

 Särskilt kombinerad styrke- och konditionsträning verkar vara mer 

effektiv för att minska cancerrelaterad fatigue och förbättrar 

muskelstyrka i större utsträckning jämfört med enbart 

konditionsträning

 Kort och intensiv konditionsträning tycks vara lika effektivt för att 

bibehålla konditionen som konditionsträning under längre tid

 Kvinnor som deltagit i fysisk aktivitet under cytostatikabehandlingen 

upplevde fysiska och psykosociala hälsovinster- fysiskt starkare 

kropp, minskad emotionell stress och socialt stöd
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Tack för er uppmärksamhet
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malin.backman@ki.se
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Kliniska implikationer för onkologisk vård

 Öka kunskapen hos vårdpersonal om fysisk aktivitets 

positiva hälsoeffekter vid cancersjukdom-

implementering

 Informera om positiva hälsoeffekter av fysisk aktivitet 

och stödja personer i att vara fysiskt aktiva under 

cytostatikabehandlingen

 Med fördel rekommendera kombinerad styrke - och 

konditions träning under cytostatikabehandlingen för 

att minska symtombörda 
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Fysisk inaktivitet vanligt efter en cancerdiagnos
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 Få personer som diagnostiserats 

med cancer uppnår den 

rekommenderade dosen av fysisk 

aktivitet (150 min./v, måttlig 

intensitet) eller förblir helt inaktiva 

 En inaktiv livsstil kan medföra 

ökad symtombörda, sämre hälsa 

och livskvalitet både under och efter 

cancerbehandlingen

(Cormie et al 2015; Schmid et al 2014; Bower 2014)

(Huy et al 2012)
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