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• Vad jobbar RCC Norr med 

just nu kring detta ämne?

• Något om implementering

• Vad ser ni för möjligheter 

och behov i era respektive 

verksamheter?

2020-10-21 Namn | Sammanhang



Bakgrund till det 

pågående arbetet

• Växande evidens för betydelsen 

av fysisk aktivitet före, under och 

efter cancerbehandling

• Några sjukhus har gått före 

(Sunderbyn/NUS/Sundsvall) och 

vid många sjukhus finns 

ambitioner och vilja

• Uppfattat behov av 

sjukvårdsregional träff kring ämnet 

och spridning av goda exempel

UTKAST



Ansökan om 

projektmedel skickad till  

RCC Norr oktober 2019

• Kort om tid!

• Snabb skiss på förslag till upplägg för 

– Nätverksträff/heldagsmöte för 

intresserad personal (ffa

fysioterapeuter men gärna också 

andra) i norra sjukvårdsregionen

– Parallella lokalbokningar samtidigt i 

syfte att inte belasta regionernas 

ekonomi samt möjliggöra högt 

deltagande

– Gemensam videouppkoppling för 

kunskapsöverföring och 

gemensamma diskussioner

UTKAST



Det kom en pandemi..

• Ommöblering tidsmässigt och fasmässigt i den ursprungliga projektplanen 

• Temadag framflyttad → 12 nov 2020

• Flera regioner igång med idéer och design för utvecklingsprojekt kring fysisk 

aktivitet  - prehabilitering och rehabilitering

• Arbetsgruppen har växt ordentligt!

– Regionala processledare cancerrehabilitering

– Regionala samordnare för folkhälsa och preventionsarbete

– Sjukvårdsregional processledare för cancerrehabilitering

– Sjukvårdsregional processledare för cancerprevention

– Sjukvårdsregional samordnare bäckencancerrehabilitering

– Kliniskt verksamma sjukgymnaster och fysioterapeuter

– Patientrepresentant

UTKAST



Temadag 12 november 2020

• Inbjudan till dig som arbetar inom cancervården i norra 

sjukvårdsregionen (exempelvis fysioterapeut, 

kontaktsjuksköterska, behandlingssjuksköterska och andra 

intresserade)

• Vänder sig i första hand till dig som i ditt arbete möter 

cancerpatienter i specialistsjukvård och primärvård. Andra 

intresserade är också välkomna att delta.

• Digitalt möte - lokaler bokade i samtliga regioner i norra 

sjukvårdsregionen, möjlighet att ansluta via egen dator, 

gemensam videouppkoppling. 

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA
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Preliminärt program 12 nov 2020

8:30 ‒ 9:00 Inledning

9:00 ‒ 10:00 Aktuell evidens - docent Ingrid Demmelmaier, Uppsala universitet

10:00 ‒ 10:15 Bensträckare och fika

10:15 ‒ 11.15 Goda exempel (3 x 20 min) från Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland

11:15 ‒ 11:45 Anhörigperspektiv 

11:45 ‒ 12:00 Gemensamma reflektioner

12.00 ‒ 13.00 Lunch på egen hand

13:00 ‒ 13.30 Råd på vägen - Anna Gradeen, Växjö lasarett, ”Träning + cancer = sant”

13:30 ‒ 13:50 Hur kan vården använda digital teknik för stöd till fysisk aktivitet?

13.50 ‒ 14:05 Förslag till frågeställningar för eftermiddagens diskussioner

14.05 ‒ 15:20 Regionala diskussioner inklusive bensträckare och fika. Respektive region 

samlar sina deltagare via länk.

15:20 ‒ 15:45 Gemensam återsamling, reflektion och sammanfattning
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FYSS-kapitel cancer (2016)

Sammanfattande rekommendation  

• Personer med cancer bör rekommenderas aerob och 

muskelstärkande fysisk aktivitet för att:

• minska cancerrelaterad trötthet, förbättra funktionsförmåga och 

hälsorelaterad livskvalitet. Starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka 

++++). 

• öka kondition och muskelstyrka. Måttligt starkt vetenskapligt underlag 

(evidensstyrka +++). 

• minska risk för återfall och förbättra överlevnad vid bröst-, prostata- och 

koloncancer. Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++). 

• Träningen bör anpassas under pågående cytostatikabehandling då 

dagsformen påverkas av biverkningar. 

• Behandlingsbiverkningar såsom trötthet, illamående och ledvärk 

kan minska med regelbunden träning.
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Phys-Can – konditions- och styrketräning i 

samband med onkologisk behandling 
• Motstridig information till patienter om träning

• Att delta i ett träningsprogram under behandling mot cancer kan förbättra fysiska och 

psykiska måendet och bidra till att upprätthålla aktiviteter. 

• Föreslår att träningen ska vara en självklar del av cancervården. 

• Vårdpersonal som träffar personer med cancer ska uppmuntra till träning och stödja 

dem att anpassa livet så att de kan fortsätta med sina aktiviteter under behandlingen.

• Hinder: 

– Biverkningar från cancerbehandlingen, som i många fall kan lindras av fysisk aktivitet.

– Oro kring om det är säkert att träna när man får cancerbehandling. Det kan därför vara viktigt att 

vårdpersonal ger information om fördelarna och att det är säkert att röra på sig även under 

behandlingen. Dessutom är det viktigt att denna information ges tidigt efter diagnos, gärna innan 

start av behandlingen och som en del av cancervården.

• Följande beteendestöd mest värdefulla:

– Socialt stöd från träningscoacherna,

– En strukturerad fysisk miljö med fasta träningstider

– Självmonitorering med styrketräningsböcker och

– Feedback som de fick när de gjorde fysiska tester och använde pulsklocka under träningen.
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Opti-train

• 16 veckor; tre-armad kontrollerad prövning som jämförde  

– Aerobisk högintensiv intervallträning (HIIT), 

– Progressiv styrketräning 

– Kombination aerobisk högintensiv intervallträning + måttlig intensitet aerobisk 

träning

– Kontrollgrupp (usual care)

• 2-årsuppföljningen positivt utfall i jämförelse med kontrollgrupp i

– cancerrelaterad trötthet (fatigue), 

– symtom, och

– muskelstyrka

• Deltagande i träningsprogram under cellgiftsbehandling kan ge långtidsnytta

för kvinnor med bröstcancer, men finns behov av strategier för att skapa

bättre vägar för stöd till patienter att upprätthålla aktivitetsnivån.
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Fortsatt arbete

• Möjligt att stötta 10+5% tjänst under 9 månader 

per region för utvecklingsprojekt

• Ett eller flera förslag till upplägg per region som 

kan prövas och utvärderas vid verksamheter i 

norra sjukvårdsregionen

– Design

– Utvärderingsmått 

• Processmått/implementeringsmått; personals och 

patienters erfarenheter

• Utfallsmått; patienters livskvalitet, etc

• Eventuella undanträngningseffekter fångas

– Återrapportering

• I nuläget håller arbetsgruppen på att se över hur 

vi kan ge stöd till de initiativ som kommit fram och 

hur vi kan bidra med viss systematik över 

sjukvårdsregionen (utvärderingsmått etc)

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA
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Ytterligare är det uppenbart att det finns ett stort 
behov av att stärka primärvårdens roll i att ge stöd 
och behandling till personer som nära eller längre 
bakåt i tid drabbats av cancer. 

Utifrån dialog vid ovanstående nätverksträff tror vi 
att ytterligare vägar framåt kommer identifieras och 
också sammanfalla med och gynnas av andra 
pågående processer, såsom rutiner för 
överlämningar gentemot primärvården (ett 
pågående arbete). 

Vår förhoppning är således att i ett nästa skede 
kunna ta oss an och hjälpa till att stärka 
primärvårdens roll, men där bör förmodligen 
angreppssättet vara något annorlunda. 
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Något om implementering 



Implementering? 

• Forskning kring spridning av 

jordbruksteknologi och grödor, och 

ansatser inom antropologi, sociologi, 

kommunikation, marknadsföring

• Hur sprids innovationer/ metoder/ 

kunskap? 

• Varför används inte 

forskningsresultat och annan 

kvalitetssäkrad kunskap i praktiken?

Latinets implere ”att fylla” eller att ”fylla upp”

Till vardags : genomföra, förverkliga, applicera, utföra och sätta i 

verket, realisera idéer och planer i konkret handling



Spridningsbegrepp

Diffusion - passiv process - spridning av t ex idéer, koncept, 

arbetssätt, teknisk information i ett socialt system 

Disseminering - planerad, aktiv process i syfte att åstadkomma 

ökad adoption utöver det som uppnås med diffusion. 

Exempel: konferenser, utbildningar, informationsblad, riktlinjer 



Användning 

av teorier, 

modeller och 

ramverk 

Användning av teorier, modeller och 

ramverk?
• Kan underlätta utvärderingar

• Kan skapa bättre förutsättningar för planering av implementeringsinsatser 

• Kan vara hjälpsamt för att dra slutsatser kring varför och hur vissa effekter 

uppnås eller inte uppnås

Vad kan räknas som en innovation?



Övergripande faktorer som kan ha betydelse för 

implementering av en ”innovation” i hälso- och 

sjukvård

Innovationens 

egenskaper

Implementeringsaktörerna

Kontexten (inre och 

yttre)

Användarna av 

innovationen (individer och 

grupper)

Implementerings-

insatserna/

-aktiviteterna

Potentiell 

förändring



Implementeringsaktörer
• Förändringsagenter/opinionsbildare (change agents)

– Kan verka politiskt, som företrädare för patientföreningar, för 
hälso- och sjukvårdsorganisationen, för företag, eller som 
användare (kännetecknas då ofta av ansedd social position + 
stort kontaktnät). 

• Opinionsledare/portvakter (gate keepers)

– Håller sig à jour med utvecklingen, förmedlar utvald
information till kollegor. Exempel på organisatorisk portvakt: 
SBU. Spridning kan gynnas om en opinionsledare adopterar 
innovationen!

• Förkämpar (product champions)  vs Innovationsmotståndare 
(innovation assassins) 

– Förkämpen – personligt engagerad i spridningen av en 
innovation

– Innovationsmotståndare – generellt sett mot förändring, strävar 
efter kontinuitet och fasta rutiner

• Brukare (”end users”) 

– Deras roll i implementeringen stigande forskningsfält.  
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”Innovationsattribut” som 

kan påverka 

implementeringen i en 

positiv riktning
• Innovationen ger en upplevelse av 

relativ fördel gentemot tidigare 
arbetssätt

• Innovationen upplevs kompatibel
med existerande värderingar, behov, 
tidigare erfarenheter etc (kännas rätt i                  
…)

• Innovationen upplevs enkel att
använda och förstå

• Prövbarhet – det finns möjlighet att 
prova i liten skala eller experimentera 
med innovationen

• Observerbarhet – det är möjligt att 
synliggöra användning för egen del 
och också möjligt för andra att se 
detta

Det här fotot av Okänd 

författare licensieras enligt 

http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=23982


• Var skulle du vilja att din/er verksamhet stod om 1 år i detta 

avseende? Berätta ”drömbild” för grannen, alternativt skriv ner för 

dig själv.

• Finns det någon särskild person att ”kroka arm med” för att komma 

vidare? Finns det någon särskild ”gate keeper” att försöka få med 

sig? 
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