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Agenda
• Fysioterapi 

• Bäckencancerrehabilitering

• Smärta som fenomen

• Fysisk aktivitet

– Smärtlindring

– Funktionsträning

• Specifika behandlingar

– TENS

– Akupunktur

– Laser

– Avspänning

• Fysioterapi i praktiken
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Fysioterapi som profession
• kunskap om människan som en fysisk, psykisk, social och existentiell 

helhet i ett hälsoperspektiv

• förståelse av kroppen, dess rörelse och funktion samt interaktion 
med andra och med miljön

• syftar till att främja hälsa, minska lidande och till att behålla eller 
återvinna optimal rörelseförmåga och rörelsebeteende

• utredning, diagnostisering, behandling och utvärdering
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(Bäcken)cancerrehabilitering
Från Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering (2017)

• ”Alla patienter bör under hela vårdprocessen vara föremål för 
cancerrehabilitering”, 

• ”Patienters behov ska bedömas och insatser utan dröjsmål erbjudas 
och följas upp”.
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Smärta som fenomen
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Smärtans tre dimensioner

Nociception

(smärtsystem)

Kognition

(kunskap)

Affektion

(känslor)

Utlösande 

faktor

Smärt-

mekanism

Upplevd

smärta

Ändrat

beteende
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”Förstärker”

smärta

Minskar

smärta

Inaktivitet Fysisk

aktivitet

Oro

Isolering

Kunskap

Socialt

sammanhang

Var sitter det?

Vad vet jag?

Hur tar jag det?

Smärtsignal vid ett bra 

fungerande system
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Smärtreaktioner
Känsloreaktion
• Ilska, rädsla, besvikelse, oro

• Reaktionen beror ofta på tidigare erfarenheter

Långvarig smärta ger ofta nedstämdhet.

Långvarig smärta medför trötthet – det kostar energi att ha ont

Trygghet och kunskap är viktigt för att:

• Förstå sin smärta

• Utveckla strategier
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Fysisk aktivitet –
”all kroppsrörelse som resulterar i ökad 

energiförbrukning utöver viloförbrukning”
Alla patienter med cancer bör i samband med diagnos och inledande 
behandling informeras om betydelsen av fysisk aktivitet

Det bör finnas riktlinjer hur och av vem informationen ska ges

Patienten bör ha snabb och enkel möjlighet att träffa en fysioterapeut

Fysisk aktivitet och träning är en av de viktigaste interventionerna för att 
uppnå ett gott resultat av cancerrehabilitering
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Träning - ”strukturerad fysisk aktivitet som syftar till att 

bibehålla eller förbättra fysisk förmåga såsom kondition och styrka”

Enligt SoS rekommendationer: 150 min/vecka

Cirkulationsträning och kroppsbelastande styrka 

Grupp, individuellt eller som hemträning

Motverkar behandlingsbiverkningar

Ökar eller bibehåller fysisk funktionsförmåga

Minskar smärta

Minskar trötthet och depression

Väl anpassat = biverkningsfritt

OBS Rörlighetsträning vid strålbehandling
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Specifika behandlingsmetoder 
• TENS, transcutan elektrisk nervstimulering

• Akupunktur

• Laser

• Avspänning t.ex ”Yoga-andning”
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Fysioterapi vid cancer i bäckenet 
Basal utredning och diagnos som förutsättning för:

• Bedömning och utredning av smärta och fysisk funktion

• Genomgång av smärta som fenomen

• Diskussion om möjliga åtgärder utifrån situationen

• Konkret åtgärdsplan med ”vem-gör-vad-och när”

– Höja/bibehålla fysisk aktivitet

– Höja/bibehålla fysisk träning

– Smärtlindrande åtgärder

• TENS, akupunktur, laser

– Avspänning

• Coaching och uppföljning


