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Sammanfattning 

Bakgrund 

Många forskare är idag överens om att det är viktigt med motion för att hela kroppen 

ska må bra och kunna fungera på bästa sätt. Människor är gjorda för rörelser och den 

fysiska aktiviteten har stor betydelse även vid ett sjukdomstillstånd. Cancerdrabbade 

lider ofta av cancerrelaterad trötthet (fatigue) och försämrad hälsorelaterad livskvalitet 

under och efter behandling. Fysisk aktivitet kan fungera som en kompletterande 

behandlingsmetod efter ett cancerbesked för att motverka biverkningar. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vårdpersonalens syn på patientens behov av fysisk 

aktivitet i samband med pågående cancerbehandling. 

Metod 

En enkätstudie genomfördes där samtliga läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter vid 

Gävle sjukhus och Akademiska sjukhuset, Uppsala som tjänstgjorde under den tid som 

studien genomfördes, tilldelades enkäten. Enkäten, som bestod av slutna och öppna 

frågor, besvarades av 48 personal. Data analyserades med deskriptiv statistik. 

Resultat 

De allra flesta av vårdpersonalen upplever att patienten har behov av fysisk aktivitet 

under pågående cancerbehandling. Majoriteten av vårdpersonalen informerar också om 

hur viktigt det är med fysisk aktivitet i samband med cancerbehandling, framförallt 

genom motiverande samtal. De flesta ordinerar även patienten fysisk aktivitet som ett 

komplement i behandlande syfte. Majoriteten av vårdpersonalen är positivt inställd till 

FaR, men det är i stort sett inte någon som skriver ut recept till cancerpatienter, då 

metoden inte används på arbetsplatsen. Skäl som anges är tidsbrist och att 

vårdpersonalen känner sig osäkra på att hantera FaR. 

Slutsats 

Studien visar att trots att vårdpersonalens syn är att patienten har behov av fysisk 

aktivitet i samband med cancerbehandling och att information om dess betydelse är 

viktig, samt ordination, är fysisk aktivitet fortfarande inte en självklarhet i 

vårdsammanhang. 

Nyckelord 

Fysisk aktivitet, cancer, strålning, cytostatikabehandling, biverkningar, fatigue, FaR. 
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1. INLEDNING 
 

Det finns mycket forskning som visar att fysisk aktivitet minskar risken för att drabbas 

av cancer men också att de som redan drabbats bättre klarar av behandling som 

cytostatika och strålning om de tränar. Även rehabiliteringen kan underlättas genom en 

sund livsstil med mycket rörelse (FYSS, 2016). I studien (Håkansson, M. m.fl. 2016) 

framkommer det att fysisk aktivitet inte är en självklarhet i vårdsammanhang idag trots 

att fysisk aktivitet kan fungera som en kompletterande behandlingsmetod efter ett 

cancerbesked  

Min syster (18 år) opererades för cancer (hjärntumör) i höstas och behovet blev tydligt, 

då det är lätt att bli fysiskt inaktiv även om man varit fysiskt aktiv innan man blev sjuk. 

Jag vill därför ta reda på vårdpersonalens syn på patientens behov av fysisk aktivitet, 

men också vad vården kan erbjuda för stöd och hjälp för att träna i samband med 

pågående cancerbehandling. 

Fysisk aktivitet inom vården skulle kunna vara en arbetsuppgift för oss idrottsvetare där  

bl.a. cancersjuka människor får hjälp att komma igång med träning för livet. Därför 

känns det så viktigt att göra den här studien, för att belysa problemet och öka kunskapen 

inom detta område hos vårdpersonalen. 

 

2. BAKGRUND 
 

2.1 Fysisk aktivitet 

 

Idag är många forskare överens om att det är viktigt med motion för att hela kroppen 

ska må bra och kunna fungera på bästa sätt, (Engström, L-M. 2004). Den tekniska 

utvecklingen, förbättrade kommunikationer och ökad datorisering gör oss allt mer 

stillasittande och våra liv mindre fysiskt krävande, samtidigt som forskning visar att en 

sådan livsstil  kan få dramatiska följder för vår hälsa (Engström, L-M. 2014). Vi 

människor är gjorda för rörelser och den fysiska aktiviteten har stor betydelse även vid 

ett sjukdomstillstånd (Sundberg, C. J. m.fl.2004). Aktuella enkätundersökningar i 

industriländerna visar att 14-30% av den vuxna befolkningen är mycket stillasittande 

och inte kommer i närheten av de rekommendationer som ges för fysisk aktivitet 

(Statens Folkhälsomyndighet, 2013). Att regelbunden fysisk aktivitet är viktigt för att 

upprätthålla en god hälsa är känt sedan länge, men också att fysisk inaktivitet är en 

betydande riskfaktor för en rad olika hälsoproblem. Regelbunden fysisk aktivitet 
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förbättrar livskvalitet, kognition, stämningsläge och fysisk kapacitet, alltså både den 

fysiska och psykiska hälsan (Hansen, A. & Sundberg, A. J. 2015). Forskning visar att 

regelbunden fysisk aktivitet också har en sjukdomsförebyggande effekt och minskar 

risken för att insjukna i de flesta av våra folksjukdomar. En fysisk inaktiv livsstil och 

övervikt orsakar 25% av alla nya cancerfall i världen (FYSS, 2008). Tre av fyra 

svenskar är inte tillräckligt fysiskt aktiva och är en av de viktigaste orsakerna till att 

vuxna och äldre blir sjuka och för tidig död (Ekblom, B. & Nilsson, J. 2000). 

Med fysisk aktivitet menas all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens 

sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning. Med fysisk inaktivitet 

menas avsaknad av kroppsrörelse där energiförbrukningen ligger nära den man har i vila 

(FYSS, 2015).                                               

Statens Folkhälsomyndighet (2013) rekommenderar alla vuxna från 18 år och uppåt att 

vara fysiskt aktiva i sammanlagt 150 minuter i veckan. Aktiviteten ska vara både av 

aerob och muskelstärkande karaktär. Intensiteten bör vara minst måttlig och det är bra 

om aktiviteten sprids ut över flera dagar i veckan och i pass om minst 10 minuter. 

Aktiviteten ska ge ökad puls/andning och avser alla typer av kroppsrörelser som ger 

ökad energiförbrukning och kan t.ex. vara 30 minuters rask promenad fem dagar per 

vecka eller 20-30 minuters löpning tre dagar per vecka, men även trädgårdsarbete, 

friluftsliv, cykling eller att gå i trappor, alltså inte bara organiserad träning. Dessutom 

rekommenderas regelbundna ”bensträckare” för de som har stillasittande arbete. Äldre, 

över 65 år, och sjuka bör vara så aktiva som de orkar med. En högre dos fysisk aktivitet 

än den lägsta rekommenderade kan ge ytterligare hälsovinster (Jansson, E. m.fl. 2015), 

men fysiska aktiviteten ska förbättra hälsan utan att personen far illa (FYSS, 2015). 

2.1.1 Fysisk aktivitet vid sjukdom eller som del av behandling  

 

Fysisk aktivitet kan minska risken för att bli sjuk eller förbättra för flera olika 

folksjukdomar t.ex. högt blodtryck eller stroke, kärlkramp eller hjärtinfarkt, diabetes, 

benskörhet och benbrott, ont i ryggen, depression, demens och vissa cancersjukdomar. 

(FYSS, 2015). 

Fysisk aktivitet kan komplettera/vara en del av behandlingen eller minska 

behovet/ersätta läkemedel, men fysisk aktivitet kan också vara huvuddelen av 

behandlingen som leder till bättre hälsorelaterad livskvalité. De positiva effekterna får 

man oavsett ålder eller tidigare träningsvana (Vårdguiden 1177). Det handlar däremot 

om att känna efter i kroppen hur man mår och lägga ribban så att den passar dagsformen 



 

3 

 

(Hamberg, J. 2004). En fördel med fysisk aktivitet istället för mediciner är också att 

patienten känner sig mera delaktig i den egna behandlingen och kan ta mera eget ansvar  

för sin hälsa (FYSS, 2008). En stillasittande livsstil ökar däremot risken för 

ovannämnda sjukdomar (Statens Folkhälsomyndighet, 2013). 

2.2 Cancer 

 

Cancer är den andra ledande dödsorsaken i världen och förorsakade 8.8 miljoner 

dödsfall 2015. WHO-rapport spår en stor ökning av cancer, då antalet nya cancerfall i 

världen väntas öka från 14 miljoner nya fall per år till 25 miljoner de kommande 20 

åren, en ökning med 70% (WHO, 2016). Även i Sverige ökar antalet personer som får 

cancer varje år och om knappt 25 år beräknas över 100 000 personer få en 

cancerdiagnos. 2014 var första året som fler än 60 000 svenskar fick cancer, varav ca 

800 ungdomar mellan 16-30 år (Cancerfonden, 2016).                         

Cancer är ett samlingsnamn för cirka 200 olika sjukdomar för vilka celler på ett 

okontrollerat sätt börjar växa till tumörer och är en av de vanligaste folksjukdomarna i 

Sverige. Risken för att utveckla cancer varierar med ålder och typ av cancer. För de 

flesta cancerformer har man inte hittat några tydliga ärftliga samband, utan istället är det 

genförändringar som uppstår som orsakar sjukdomen, men däremot spelar livsstilen stor 

roll för att utveckla cancer och bidrar till ca 70% av alla cancerfall i Sverige (FYSS, 

2016). En hälsosam livsstil (bra kost, mindre stress och mer träning) minskar risken för 

flera cancersjukdomar, men det går även att bekämpa cancer med livsstilsförändringar 

(Servan-Schreiber, D. 2011). 

De vanligaste cancerformerna i Sverige är prostatacancer, bröstcancer, tjock- och 

ändtarmscancer, hudcancer och lungcancer. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen 

hos kvinnor (31%) och prostatacancer (33%) hos männen och hudcancer utgör 16% av 

alla cancerfall oavsett kön (Socialstyrelsen, 2014). Cancer utvecklas under lång tid och 

det kan ta 20 år eller mer från den första sjuka cellen till att en tumör ger symtom och 

upptäcks. Kännetecken för cancerceller är att de har ” en oförmåga att dö (som många 

celler normalt ska göra), har förmåga att dela sig i all oändlighet, stimulerar sin egen 

tillväxt, är okänsliga för utifrån kommande signaler att sluta växa, stimulerar tillväxten 

av blodkärl i och till tumören och har i de flesta fall förmåga att via blod och lymfa 

sprida sig till andra organ än det där den uppstått (metastasering)” (Cancerfonden, 

2016). https://www.cancerfonden.se/om-cancer/vad-ar-cancer 

https://www.cancerfonden.se/om-cancer/vad-ar-cancer
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I Sverige blir ca 60 000 personer sjuka i cancer varje år, men överlevnaden ökar i 

Sverige och i övriga världen genom allt tidigare upptäckt och bättre 

behandlingsmetoder. I Sverige botas ca 60% av alla som fått diagnosen cancer och 

många som lever med kronisk cancer (de som inte blir helt botade) kan leva länge 

genom förbättrad behandling, vilket innebär att allt fler behöver stöd för att uppnå en 

bra hälsorelaterad livskvalitet, men också för att minska risken för återfall 

(Socialstyrelsen, 2014). Bra hälsorelaterad livskvalitet innebär att man kan göra det som 

man anser är värdefullt i livet, trots sjukdom (Dahlberg, K. & Segesten, K. 2010).          

I Sverige är den relativa femårsöverlevnaden 70% och tioårsöverlevnaden 65% 

(Socialstyrelsen, 2013). 

2.2.1 Behandlingsmetoder 

 

Cancerbehandling kräver insatser av många olika specialister inom kirurgi, 

strålbehandling, läkemedelsbehandling och psykosocialt omhändertagande, som även 

måste samarbeta för att bästa resultat ska uppnås. Stora framsteg har gjorts inom 

behandlingen (framförallt läkemedel) av ett flertal tumörformer, vilket leder till att allt 

fler botas (Wilking, N. 2010). 

Cancer behandlas med olika metoder beroende på tumörens egenskaper. Storleken på 

cancertumören har oftast mindre betydelse. Det är vanligt att olika behandlingsmetoder 

kombineras och möjligheten till behandling är större ju tidigare sjukdomen upptäcks 

(Vårdguiden, 1177). Operation är den äldsta och fortfarande den  vanligaste 

behandlingsmetoden vid cancersjukdomar (50%), vars mål är att om möjligt få bort alla 

cancerceller, men för att minska risken för återfall används också cytostatika, 

strålbehandling och hormoner, som alla ger olika biverkningar (Cancerfonden, 2016). 

Cytostatika (läkemedel) ges för att bota cancer eller för att lindra/bromsa upp 

sjukdomen, samt att minska risken för återfall. Cytostatika dödar cancercellerna, men 

även friska celler påverkas, vilket ofta ger biverkningar. En av fördelarna med 

cytostatika är att även de cancerceller som finns spridda i kroppen fångas upp av 

behandlingen (adjuvant behandling). Sänkta blodvärden, håravfall, 

magtarmbesvär/illamående, infektioner, och trötthet (fatigue) är de vanligaste 

biverkningarna, (Cancerfonden, 2016). Strålbehandlingen står för 30 % av all bot mot 

cancer och hälften av alla cancerpatienter får någon gång strålbehandling. Strålningen 

skadar arvsmassan både i friska celler och i cancerceller, men de friska cellerna har 

större förmåga att reparera skadorna efter behandling, då tumörceller dör medan de 
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flesta friska celler överlever. Strålningen koncentreras till tumörområdet och på så sätt 

kan tumören krympa eller försvinna, men även strålning ger biverkningar efter en tids 

behandling, som t.ex. trötthet, illamående och rodnad i huden (Cancerfonden, 2016).  

Standardbehandling (operation, strålning, cytostatika) vid cancersjukdom leder till sänkt 

kondition och individer som har haft en cancersjukdom har i genomsnitt 30% lägre 

kondition än motsvarande grupp som inte haft cancer. Fysisk aktivitet kan användas 

som en kompletterande behandling, men bör då anpassas till individen, då dagsformen 

påverkas av biverkningarna. Strukturerad fysisk träning där intensiteten är måttlig har 

positiva effekter på hälsorelaterad livskvalitet för cancerpatienter, både under och efter 

avslutad behandling, liksom muskelstärkande träning (FYSS, 2016). 

2.2.2 Cancerrelaterad trötthet – fatigue 

 

Biverkningar varierar beroende på vilken metod som används vid behandling av cancer. 

Många som får cancer beskriver att de drabbats av en trötthet som de inte känner till 

sedan tidigare, cancerrelaterad fatigue, som kan påverka patientens vardagliga liv, en 

trötthet orsakad av cancer och behandlingarna. Fatigue är ett vanligt förekommande 

symtom i samband med diagnos och behandling. Tröttheten kan dessutom finnas kvar 

lång tid efter avslutad behandling och studier visar att en del lever med fatigue många år 

efteråt (Cancerfonden, 2016). Uppskattningsvis drabbas mellan 70-100% av alla 

cancerpatienter som genomgår cancerbehandling fatigue, som dessutom kan påverka 

patienternas vilja och möjlighet till att fortsätta behandlingen (Cramp, FFF. & Byron-

Daniel, J. 2012). 

I studien (Zetterlund, J. 2016) visar resultaten att en stor del av de cancerdrabbade som 

har en stabil hälsofrämjande fysisk aktivitet under pågående cancerbehandling har en 

bättre hälsa när det gäller cancerrelaterad fatigue och livskvalitet jämfört med de som 

inte är fysiskt aktiva.  

2.2.3 Fysisk aktivitet inom vården 

 

Motiverande samtal är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för 

att underlätta förändringsprocesser t.ex. när det gäller motion för att främja fysisk 

aktivitet (Rosengren, D. 2012). Motiverande samtal ger bättre resultat än traditionell 

rådgivning och ökar patientens vilja att genomföra behandlingar. Patienten ansvarar för 

förändringen, hur den ska genomföras och vilka mål som ska uppnås, medan 
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rådgivarens insats är begränsad till att hjälpa patienten till ett genomtänkt beslut, 

grundat på bästa underlag (Forsberg, L. 2006). 

För en del patienter kan det räcka med information från läkare eller annan vårdpersonal 

om fysisk aktivitet som kompletterande behandling medan andra behöver mera konkreta 

råd, vilket fysioterapeuten kan ge, men också informera om aktuell kunskap och försöka 

motivera till fysisk aktivitet genom att t.ex. vara med i någon gruppverksamhet 

(Johansson, K. 2013).  

FaR står för fysisk aktivitet på recept och är en arbetsmetod för att främja fysisk 

aktivitet. Patienten kan få recept till aktiviteter som bedrivs i egen regi, men också  till 

någon friskvårdsaktör. Receptet skrivs ut av legitimerad vårdpersonal och är anpassat 

till individen när det gäller dosering och typ av aktivitet (FYSS, 2008).                       

Det är därför viktigt att först bedöma vilken nivå patienten ligger på men även följa upp 

hur den rekommenderade träningen påverkar den fysiska aktiviteten (Hagströmer, M. 

m.fl. 2015). FaR är vanligast inom primärvården men förkommer allt mer inom 

specialistvården. Flera svenska studier visar att FaR är en användbar metod till många 

olika patientgrupper som behöver fysisk aktivitet för att förebygga och behandla 

sjukdom och leder dessutom till ökad fysisk aktivitet och förbättrad livskvalitet. FaR har 

bättre effekt än vanliga skriftliga råd, ger bättre effekt än vanlig vård och är dessutom en 

bra metod för de som är minst aktiva (Statens Folkhälsoinstitut, 2012). 

Metoden fysisk aktivitet på recept är fortfarande underutnyttjad, men blir allt vanligare. 

Läkarna i allmänhet ger information om att fysisk aktivitet är viktigt även om de inte 

använder sig av metoden FaR. Sjukhusen är nyckeln till lyckad implementering av FaR, 

att inte ge råd om levnadsvanor när det är lämpligt är inte rätt ur etisk synvinkel, då 

patienten har rätt till bästa möjliga vård (Börjesson, M. 2012).  

I studien (Lunde Husebo, A.M. m.fl. 2015) framgår att patienterna inte tycker att 

vårdpersonalen tar upp fysisk aktivitet som alternativ under behandlingen om 

patienterna inte själva nämner detta. Flera äldre studier visar att även om inställningen 

är positiv bland vårdpersonalen är det få som använder FYSS och FaR  (Bäckström, T. 

m.fl. 2006), (Nordlander, Å. 2006). I studien (Bing, H. m.fl. 2016) framkommer att trots 

att fysisk aktivitet på recept har funnits i 14 år så är det fortfarande mycket arbete som 

återstår för att det ska användas i större utsträckning i praktiken, eftersom det har brister 

i vissa delar som exempelvis kunskap, rutiner och tid. Vårdpersonalen måste känna sig 

säkra vid förskrivningen för att kunna ge råd samt bedöma patienter. 
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2.2.4 Fysisk aktivitet vid cancer 

 

De senaste decennierna har intresset för fysisk aktivitet vid cancerbehandling ökat och 

cancersjuka har med största sannolikhet samma effekter av fysisk aktivitet som friska 

människor. Exempelvis påverkas nervsystemet till ökad vakenhet, bättre 

koncentrationsförmåga och hormonsystemet till ett ökat välmående. Personer med 

cancer bör därför också rekommenderas aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet för 

att minska cancerrelaterad trötthet, förbättra funktionsförmågan och hälsorelaterad 

livskvalitet. Den onkologiska behandlingen kan förmodligen också lättare fullföljas om 

patienten är fysiskt aktiv under behandlingsperioden (FYSS, 2016). I studien (Backman, 

M. 2017) beskriver bröstcancerpatienterna fysisk aktivitet som ett verktyg för att främja 

fysisk, psykisk och social hälsa under pågående cancerbehandling, då fysisk aktivitet på 

måttlig till hög intensitetsnivå kombinerad med styrketräning minskar cancerrelaterade 

symptom. Personer som drabbas av cancer bör alltså fortsätta eller öka den fysiska 

aktiviteten (Eriksson, B. O. m.fl. 2011). Studier visar att man kan träna även under 

behandling, men självklart måste motionen anpassas efter vad man känner att man 

klarar av, då dagliga promenader är en lagom nivå för många (Cancerfonden, 2016). 

Flera studier visar (Schmitz, K.H. m.fl. 2010), (Mischra, S.I. m.fl. 2012) att fysisk 

aktivitet vid cancerdiagnos är ofarligt och minskar på biverkningar. Tidigare har många 

trott att det är riskabelt att motionera vid cancerbehandling (Johansson, K. 2013). 

Allt fler studier visar också att fysisk aktivitet inte bara verkar förebyggande för flera 

cancersjukdomar (Friedenreich, C.M. m.fl. 2010), utan även minskar risken för återfall 

och för tidig död (Borch, K.B. m.fl. 2015). Det finns sammanställningar från 

befolkningsstudier som visar på framförallt minskad risk för återfall och förbättrad 

överlevnad för bröst-(Lahart, IM. m.fl. 2015), prostata-(Bonn, SE. M.fl. 2015) och 

kolorektalcancer (Je Y. m.fl. 2013).  

2.2.5 Rekommenderad fysisk aktivitet vid cancer 

 

Både sjukdomen i sig och behandlingarna orsakar stora fysiska, psykiska och sociala 

påfrestningar. Fysioterapeuter har möjlighet att hjälpa patienter med lämpliga fysiska 

aktiviteter och nivåer på träning, där FYSS är en bra kunskapsbank med 

rekommendationer för individer med olika sjukdomar, bl.a. cancer. Man kan också få  

träning utskriven på FaR, men tyvärr finns inte den möjligheten på alla sjukhus idag för 

cancerpatienter. I väntan på mer kunskap är det rimligt att även för cancerpatienter 

använda samma grundrekommendation som för befolkningen i övrigt d.v.s. 30 minuters 
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daglig aktivitet i måttlig intensitet ( Johansson, K. 2013), vilket också amerikanska 

studier visar (Rock, C.L. m.fl. 2012). 

Den fysiska aktiviteten ska följas upp och utvärderas då träningen bör anpassas under 

pågående behandlingar eftersom dagsformen påverkas av biverkningar (FYSS, 2016). 

Fysisk aktivitet ska underlätta och inte bli en belastning och ytterligare ett krav under 

tiden man tar sig igenom olika behandlingar. Det handlar om att sätta upp realistiska 

mål och vilken form av träning man väljer spelar inte så stor roll, då den bästa träningen 

är den som blir av (Vårdguiden 1177). Träning vid cancersjukdom ska i första hand öka 

välbefinnandet och minska symtombördan (Rundqvist, H. m.fl. 2017).  

2.2.6 Ökat behov av rehabilitering 

 

Under de närmaste decennierna kommer både antalet cancerpatienter och de som 

överlever att öka kraftigt. Det ställer stora krav på uppföljning och ökar behovet av 

rehabilitering. I Sverige kommer minst var tredje person att drabbas av cancer och 

Cancer Research UK (Storbritannien) tror att varannan person född 1960 eller senare 

kommer att få cancer. Orsakerna är ökad medellivslängd, den västerländska livsstilen 

samt cancerforskningens nya förbättrade metoder för diagnostik och behandling. Ett 

modernt synsätt på rehabilitering är att det ska pågå under och efter avslutad 

behandling, samt byggas genom ett samarbete mellan flera yrkesgrupper, där insatserna 

och resurserna styrs av individens behov (Cancerfonden, 2016). 

2.3 PHYSical training and CANcer, PHYS-CAN 

Phys-Can är ett stort forskningsprojekt som startade hösten 2014 och som kommer att 

genomföras i Uppsala, Lund och Linköping. Projektet vänder sig till personer som 

nyligen fått diagnosen bröst-, prostata- eller kolorektalcancer och som ska påbörja 

cancerbehandling. I studien kommer 600 patienter att ingå och uppföljning kommer att 

ske i tio år. Syftet med studien är att studera vilken träningsintensitet som har bäst effekt 

på cancerrelaterad trötthet och hur ett intresse för träning kan behållas över längre tid. 

Deltagarna kommer att träna styrketräning i grupp två gånger per vecka och samtidigt 

träna konditionsträning på egen hand, under sex månader. Studien kommer att ge 

värdefull kunskap om effekter av fysisk träning i samband med pågående 

cancerbehandling, men också om intensitet och upplägg av träning för patientgruppen. 

Studien undersöker även om det går bättre att träna om man får extra stöd för att planera 

och genomföra träningen. Syftet är att ta fram riktlinjer för framtidens cancervård och är 

ett pågående projekt (Phys-Can). 
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2.4 Problemformulering 

 

Det är vanligt med biverkningar vid pågående cancerbehandlingar men det finns mycket 

forskning som visar att de som drabbats bättre klarar av behandling som cytostatika och 

strålning om de tränar. Fysisk aktivitet kan ses som en kompletterande 

behandlingsmetod för att minska cancerrelaterad trötthet, förbättra funktionsförmågan 

och hälsorelaterad livskvalitet, därför är det viktigt att undersöka vårdpersonalens syn 

på patientens behov av fysisk aktivitet  och hur olika redskap/metoder används inom 

vården för att främja fysisk aktivitet i samband med pågående cancerbehandling. 

Min förhoppning med denna studie är att bidra till att öka kunskapen inom detta område 

och på så sätt medverka till att fysisk aktivitet blir en självklarhet i vårdsammanhang – 

träning för livet. 

2.5 Syfte  

 

Syftet med studien är att undersöka vårdpersonalens syn på patientens behov av fysisk 

aktivitet i samband med pågående cancerbehandling. 

2.6 Frågeställningar 

 

Vilka uppfattningar finns bland vårdpersonal om fysisk aktivitet för patienter under 

pågående cancerbehandling? 

På vilket sätt informerar vårdpersonalen om betydelsen av fysisk aktivitet  under 

cancerpatientens behandling? 

 

3. METOD 
 

3.1 Design 

 

En kvantitativ metod (mätbart) med statistiska bearbetnings- och analysmetoder 

användes i studien (Hassmén, N. & Hassmén, P. 2008). Enkätstudien analyserades 

genom deskriptiv analys. Det fanns ett önskemål/krav från verksamhetscheferna att 

personalen vid respektive sjukhus skulle belastas så lite som möjligt tidsmässigt i 

samband med studien, därför var en enkätstudie bästa alternativet. Enkäten innehöll 15 

frågor, med till största delen strukturerade frågor (fasta svarsalternativ), där 

vårdpersonalen ringade in det alternativ som passade bäst, förutom tre ostrukturerade 

frågor (öppna frågor) som besvarades med några ord, samt möjlighet att skriva egna 
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eventuella kommentarer för att ge möjligheter att utveckla svaren. (Ejlertsson, G. 2014). 

Det tog ca 5-10 minuter att besvara enkäten. 

Frågorna var en kombination av vanligt förekommande frågor från tidigare enkätstudier 

inom liknande områden, dock inte exakt kopierade (Nordlander, Å. 2006), (Bäckström, 

T. & Norén, S. 2006), och egna frågor som passade till syftet och frågeställningarna. 

Verksamhetschefen vid ett av sjukhusen tog del av informationsbrevet och enkäten, 

hade åsikter samt godkände dem. Någon testgrupp användes inte. Se bilaga 1 och 2.   

3.2 Urval 

 

Undersökningsgruppen för studien var  personal vid de två sjukhusen i mellansverige 

som tillhört min systers vårdenheter under hennes pågående cancerbehandling, då det 

lättast gick att få kontakt med dem och hjälp för att genomföra enkätundersökningen i 

samband med studien, alltså ett tillgänglighetsurval (Hassmén, N. & Hassmén, P. 2008). 

Samtliga läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter vid onkologen, som tjänstgjorde 

under den tid som studien genomfördes, tilldelades enkäten, 55 stycken.  

3.3 Genomförande och datainsamling 

 

All kontakt med såväl verksamhetschefer som berörd personal skedde genom 

kontaktsjuksköterskorna. Information om studien gavs via telefon, informationsbrev och 

enkäter förmedlades via mail till kontaktsjuksköterskor vid resp. sjukhus som i sin tur 

visade dem för sina chefer som underlag för samtycke till studien, vilket beviljades. 

Informationsbrev och enkäter överlämnades av mig personligen till sjuksköterskorna 

som presenterade studien och delade ut dem till berörd vårdpersonal (55st). Enkäterna 

besvarades individuellt och samlades in och återlämnades till mig.  

3.4 Analys 

 

Statistikprogrammet SPSS, som är ett effektivt program för bearbetning av data och 

Microsoft Excel, användes. Varje enkät numrerades från 1 till 48. Svarsalternativen 

kodades med siffror och registrerades in i SPSS programmet enligt mall. Resultatet av 

enkätens frågor presenterades i form av olika tabeller, d.v.s. deskriptiv analys 

(Backman, J. 2016). Tabellerna flyttades över till Microsoft Excel för att få en snyggare 

och tydligare layout. Materialet analyserades utifrån varje fråga där stapeldiagrammen 

gav ett tydligt och objektivt svar, vilket var viktigt för rätt tolkning av resultat 

((Hassmén, N. & Hassmén, P. 2008). Samtliga tabeller visade resultaten i %. Först 

gjordes en analys av vårdpersonalens svar och därefter en analys där svaren jämfördes 
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mellan de olika personalkategorierna, samt kön. Se bilaga 3 och 4. Motsvarande gjordes  

för ålder men den gick inte att analysera, då enkäten skulle gjorts annorlunda med 

åldersintervaller för att det skulle ha varit möjligt att göra en analys. 

Resultatredovisningen delades in i områden utifrån syfte och frågeställningar: 

vårdpersonalens upplevelser av patientens behov av fysisk aktivitet, 

information/ordination, redskap/metod, träningsmöjligheter och personalens inställning 

till FYSS/FaR. Resultatet sammanfattades och presenterades, liksom slutsatsen. 

3.5 Etiska överväganden 

 

Deltagarna i studien informerades skriftligt om studiens syfte och genomförande. 

Studien har tagit hänsyn till deltagarnas integritet då de frivilligt och anonymt fick delta 

i undersökningen och då enkäten saknade identitetsuppgifter kan inte svaren kopplas till 

personen som svarat, vilket framgick av informationsbrevet. Se bilaga 1. Materialet 

användes heller inte för något annat syfte än den här studien.  

 

4. RESULTAT 
 

Resultatet redovisas utifrån frågeställningarna, vilka uppfattningar finns bland 

vårdpersonalen om fysisk aktivitet för patienter under pågående cancerbehandling och 

på vilket sätt informerar personalen om betydelsen av fysisk aktivitet under 

cancerpatientens behandling. Nedan presenteras resultaten av enkätsvaren i sin helhet 

när det gäller vårdpersonalen, samt i vissa fall uppdelade på personalkategori och kön.  

Se även bilaga 3 och 4. Resultatet presenteras genom tabeller och beskrivande text.  

4.1 Bakgrundsinformation om deltagarna 

 

Enkäten besvarades av 48 vårdpersonal, 6 män (12%) och 42 kvinnor (88%), 

tjänstgörande under den tid som studien genomfördes, därav 11 läkare (23%), 36 

sjuksköterskor (75%) och 1 fysioterapeut (2%), av totalt 55 utdelade enkäter.  

Svarsfrekvensen var alltså mycket hög. Enkäten lämnades ut vid två sjukhus i 

mellansverige (onkologen). Se figur 1. 



 

12 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 1. 

4.1.1 Vilka uppfattningar finns bland vårdpersonal om fysisk aktivitet för 

patienter under pågående cancerbehandling? 

4.1.1.1 Vårdpersonalens upplevelser 

De allra flesta av vårdpersonalen, oavsett personalkategori, upplevde att patienten hade 

behov av fysisk aktivitet under cancerbehandling, då majoriteten svarade helt enig 

(60%)/ganska enig (28%). Endast ett fåtal svarade varken eller (8%)/ganska oenig (4%), 

ingen helt oenig. Fysioterapeuten, läkarna och männen var de som upplevde mest att 

patienten hade behov av fysisk aktivitet, även om skillnaderna inte var så stora, när det 

gäller personalkategori och kön. Se figur 2, bilaga 3 och 4. Det fanns ett något positivt 

samband mellan vårdpersonal och kön när det gäller svaret helt enig. Vid svaret ganska 

enig var sambandet något negativt.  
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Figur 2. 

4.1.1.2 Information/ordination 

 

Majoriteten av vårdpersonalen, oavsett personalkategori, informerade också patienten 

om hur viktigt det var med fysisk aktivitet i samband med cancerbehandling, då de allra 

flesta svarade helt enig (34%)/ganska enig (48%). Endast ett fåtal svarade varken eller 

(10%)/ganska oenig (6%), någon helt oenig (2%). Förutom fysioterapeuten var det inte 

någon större skillnad mellan personalkategorierna om hur viktigt det var med 

information, däremot var skillnaderna större när det gäller kön, då kvinnorna ansåg det 

viktigare med information. Se figur 3, bilaga 3 och 4. Helt enig var ett svarsalternativ 

med positivt samband mellan vårdpersonal och kön. Ganska enig och varken eller gav 

ett negativt samband. 
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De flesta av vårdpersonalen, oavsett kategori, ordinerade även patienten fysisk aktivitet 

som ett komplement i behandlande syfte, då de svarade helt enig (22%)/ganska enig 

(33%), men ett flertal svarade varken eller (26%) medan några svarade ganska oenig 

(11%)/helt oenig (8%). Förutom fysioterapeuten var det inte någon större skillnad 

mellan personalkategorierna om hur viktigt det var med att ordinera fysisk aktivitet, 

däremot var skillnaderna större när det gäller kön, då männen ansåg det viktigare med 

ordination. Se figur 4, bilaga 3 och 4. Vid en jämförelse mellan vårdpersonal och kön 

fanns det ett positivt samband bland svaren.  

 

Figur 4. 

Fysisk aktivitet ordinerades till de grupper som orkade och som fick adjuvant 

(pågående) behandling eller i kurativt (botande) syfte. De cancerpatientgrupper som i 

första hand ordinerades fysisk aktivitet som ett komplement i behandlande syfte var 

bröstcancer, prostatacancer, kolorektalcancer och lymfom.  

4.1.2 På vilket sätt informerar vårdpersonalen om betydelsen av fysisk aktivitet 

under cancerpatientens behandling? 

4.1.2.1 Redskap/metod 

 

Majoriteten (62%) av vårdpersonalen använde sig framförallt av motiverade samtal för 

att informera patienter om fysisk aktivitet. Ett flertal (24%) informerade om remiss till 

fysioterapeut (endast sjuksköterskor). För övrigt gavs muntlig information (8%) som ej 

är så strukturerat som motiverade samtal (andra sätt). Endast ett fåtal talade om fysisk 

aktivitet på recept (3%)/inte talade om fysisk aktivitet med sina patienter (3%). Läkarna 

var de som mest använde sig av motiverande samtal för att informera om fysisk aktivitet 
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men däremot var det inte någon av dem som använde sig av remiss till fysioterapeut. 

Det var bara läkarna som informerade om fysisk aktivitet på recept. Männen använde 

motiverande samtal något mer än kvinnorna och kvinnorna använde remiss till 

fysioterapeut något mer än männen. Se figur 5, bilaga 3 och 4. 

 

Figur 5. 

4.1.2.2 Träningsmöjligheter 

 

Vårdpersonalen var oeniga om det fanns organiserade träningsmöjligheter på sjukhuset 

för inneliggande patienter då resultatet visade att i stort sett en tredjedel vardera svarade 

ja (29%), nej (38%) eller vet inte (33%). I stort sett lika många läkare som 

sjuksköterskor svarade ja. Fysioterapeuten och en majoritet av läkarna svarade nej, men 

nästan hälften av sjuksköterskorna visste inte om träningsmöjligheter fanns. De flesta 

män svarade vet inte och endast kvinnor svarade nej. Se figur 6, bilaga 3 och 4. 
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Figur 6. 

Det fanns ett samarbete utanför sjukhuset angående ordinerad fysisk aktivitet (21%), 

enligt vårdpersonalen, men majoriteten (46%) svarade nej. Några nämnde studien 

PHYS-CAN och Friskhuset som samarbetspartners. En tredjedel (33%), oavsett 

personalkategori, visste inte om arbetsplatsen hade något samarbete angående ordinerad 

fysisk aktivitet. Förutom fysioterapeuten var det en fjärdedel av läkarna som kände till 

att det fanns ett samarbete utanför sjukhuset, men nästan hälften svarade vet inte. Det 

var  framförallt sjuksköterskorna som svarade nej. När det gäller kön var det betydligt 

flera kvinnor som svarade nej, men betydligt fler män som svarade vet inte. Se figur 7, 

bilaga 3 och 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. 

21

46

33

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Ja Nej Vet inte

P
ro

ce
n

t

Har din arbetplats något samarbete (t.ex. 

Friskis&Svettis angående ordinerad fysisk 

aktivitet?

29

38

33

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Ja Nej Vet inte

P
ro

ce
n

t

Finns det organiserade träningsmöjligheter på 

sjukhuset för inneliggande patienter?



 

17 

 

4.1.2.3 FYSS/FaR 

 

Boken fysisk aktivitet (FYSS) används i stort sett inte (94%) för att ge patienter råd om 

fysisk aktivitet vid cancer. Samtliga läkare svarade nej. Det var endast fysioterapeuten 

och en sjuksköterska som använde sig av FYSS (endast kvinnor). Några skrev också att 

de aldrig hört talas om boken.  

Majoriteten av vårdpersonalen var positivt inställd till FaR (Fysisk aktivitet på recept), 

då de flesta svarade mycket positiv (38%)/ganska positiv (21%). Nästan hälften (41%) 

av vårdpersonalen var varken eller, däremot var det inte någon som är negativt inställd 

till FaR. Det var framförallt fysioterapeuten och sjuksköterskorna som var positivt 

inställda. De flesta läkarna svarade varken eller. Kvinnorna var något mer positiva än 

männen. Se figur 8, bilaga 3 och 4. Det fanns ett positivt samband mellan vårdpersonal 

och kön när det gäller svaren mycket positiv och varken eller. Svaret ganska positiv gav 

ett negativt samband mellan vårdpersonal och kön.  

 

Figur 8. 

Det var i stort sett inte är någon av vårdpersonalen (98%) som skrev ut recept på FaR 

till cancerpatienter. Det var en endast fysioterapeuten och en läkare (endast kvinnor) 

som svarade ja på frågan och då handlade det om egen aktivitet i form av promenad och 

organiserad aktivitet med styrka och kondition. 

Det som hindrade vårdpersonalen, oavsett personalkategori, ifrån att eventuellt skriva ut 

recept på fysisk aktivitet till cancerpatienter var framförallt att FaR inte används på den 

här arbetsplatsen (45%), men också tidsbrist (17%) och att vårdpersonalen kände sig 
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osäker på att hantera fysisk aktivitet på recept (14%), angavs som skäl. Några (10%) 

angav också att patientens sammantagna hälsotillstånd inte medgav FaR. Däremot var 

det bara ett fåtal (1% vardera) som svarade att de inte trodde på att patienterna skulle 

följa ordinationen/för känsligt ämne att ta upp/utsedd person som skriver recept på 

fysisk aktivitet/tvivlar på värdet av fysisk aktivitet för cancerpatienter. Det var 

framförallt sjuksköterskorna som svarade att fysisk aktivitet på recept inte används på 

arbetsplatsen medan framförallt läkarna angav skäl som osäkerhet att hantera fysisk 

aktivitet på recept och tidsbrist. Det var betydligt flera kvinnor än män som svarade att 

fysisk aktivitet på recept inte används på arbetsplatsen och betydligt flera män än 

kvinnor som anger tidsbrist. Däremot var det inte någon könsskillnad när det gällde 

osäkerhet att hantera FaR. Fysioterapeuten svarade inte på frågan. Se figur 9, bilaga 3 

och 4.  

 

Figur 9.  

Endast ett fåtal (4 vårdpersonal) lämnade en eventuell kommentar.  

 Uppmanar alltid till fysisk aktivitet efter förmåga (läkare). 

 Informerar alltid cancerpatienter som ska få cytostatikabehandling om vikten av 

fysisk aktivitet för att lättare hantera biverkningar. Informerar också att det finns 

fysioterapeut tillgänglig (sjuksköterska). 
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 Har aldrig hört talas om boken FYSS. Många av våra patienter är så svårt sjuka 

att de inte kan utföra någon mer aktivitet än ADL (Aktiviteter i det Dagliga 

Livet) och eventuell gångträning. Många patienter ska undvika folksamlingar 

p.g.a. dåligt immunförsvar. Uppmanar dock till att ta promenader 

(sjuksköterska).  

 Finns brister såsom verksamheten ser ut idag då patienter inte alltid får den 

information om fysisk aktivitet som skulle behövas. Finns t.ex. för få 

fysioterapeuter knuten till vårdavdelningarna. Nyligen startade pilotprojektet 

PHYS-CAN som erbjuder en träningsperiod i gymmet på 

fysioterapimottagningen under 10 veckor  för att få hjälp med att komma igång 

med träning under och efter cancerbehandling (fysioterapeut). 

 

4.2 Sammanfattning av resultat 

 

Resultaten visade när det gäller vårdpersonalens syn på fysisk aktivitet för patienter 

under pågående cancerbehandling att de allra flesta upplevde att patienten hade behov 

av fysisk aktivitet (främst av fysioterapeuten, läkarna, männen – även om skillnaderna 

inte var så stora). Majoriteten av vårdpersonalen informerade också patienten om hur 

viktigt det var med fysisk aktivitet i samband med cancerbehandling och använde sig då 

framförallt av motiverande samtal (främst läkarna, männen), men också information om 

remiss till fysioterapeut gavs (endast av sjuksköterskor, flest kvinnor), däremot 

informerades det inte om FaR i någon utsträckning. De flesta ordinerade även patienten 

fysisk aktivitet som ett komplement i behandlande syfte. Vårdpersonalen var oeniga om 

det fanns organiserade träningsmöjligheter för inneliggande patienter, men eniga om att 

det i stort sett inte fanns något samarbete utanför sjukhuset angående ordinerad fysisk 

aktivitet. Boken FYSS användes i stort sett inte. Majoriteten av vårdpersonalen var 

positivt inställd till FaR (framförallt sjuksköterskorna och fysioterapeuten, kvinnorna 

mer än männen), men det var i stort sett inte någon som skrev ut recept på fysisk 

aktivitet till cancerpatienter. Metoden användes inte på arbetsplatsen och skäl som 

angavs var tidsbrist (framförallt männen) och att vårdpersonalen kände sig osäker på att 

hantera FaR (främst läkarna, ej någon större könsskillnad). Det mest intressanta 

resultatet var att majoriteten av vårdpersonalen var positivt inställd till FaR, men man 

varken informerade eller använde metoden. Det mest oväntade var att FYSS i stort sett 

inte användes. 
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5. DISKUSSION 
 

5.1 Resultatdiskussion 

 

5.1.1 Vårdpersonalens uppfattningar om fysisk aktivitet i samband med pågående 

cancerbehandling 

 

Cancer är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige idag, och har dessutom ökat 

under de senaste åren. Idag vet vi att fysisk aktivitet kan minska risken för vissa 

cancersjukdomar, men också vara en viktig del av behandlingen och bör därför vara en 

självklarhet i vårdsammanhang. 

Studien visar att de allra flesta av vårdpersonalen (främst av fysioterapeuten, läkarna, 

männen – även om skillnaderna inte är så stora) upplever att patienten har behov av 

fysisk aktivitet under cancerbehandling, vilket många forskare idag är överens om, då vi 

människor är gjorda för rörelser och den fysiska aktiviteten även har stor betydelse vid 

sjukdomstillstånd (Sundberg, C.J. m.fl. 2004), (Engström, L-M. 2004), (Engström, L-

M. 2014).  

Standardbehandling vid cancersjukdom leder till sänkt kondition, men fysisk aktivitet 

kan användas som en kompletterande behandling och har positiva effekter på 

hälsorelaterad livskvalitet för cancerpatienter både under och efter avslutad behandling 

(FYSS, 2016), för när man rör på sig sker förändringar i kroppen som gör att man kan 

känna sig gladare, sova bättre, lättare hantera stress och hålla sin vikt, helt enkelt klara 

av sin vardag lättare trots sjukdom. 

Studien visar att majoriteten av vårdpersonalen informerar om hur viktigt det är med 

fysisk aktivitet under cancerbehandling och de flesta ordinerar fysisk aktivitet som ett 

komplement i behandlande syfte, framförallt till bröstcancer, prostatacancer, 

kolorektalcancer och lymfom patienter, helt i linje med vad forskning visar. Intresset för 

fysisk aktivitet vid cancerbehandling har ökat de senaste decennierna, då cancersjuka 

med största sannolikhet har samma effekter av fysisk aktivitet som friska människor och 

förmodligen kan den onkologiska behandlingen också lättare fullföljas om patienten är 

fysiskt aktiv under behandlingsperioden (FYSS, 2016). Flera studier (Schmitz, K.H. 

m.fl. 2010), (Mischra, S.I. m.fl. 2012) visar att fysisk aktivitet vid cancerdiagnos är 

ofarligt och minskar på biverkningarna. Uppskattningsvis drabbas mellan 70-100 % av 

alla cancerpatienter som genomgår cancerbehandling fatigue (cancerrelaterad trötthet) 
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som också kan påverka patienternas vilja och möjlighet till fortsatt behandling (Cramp, 

FFF. & Byron-Daniel J. 2012), vilket kan äventyra möjligheten att bli frisk. 

I studien (Backman, M , 2017) beskriver bröstcancerpatienterna fysisk aktivitet som ett 

verktyg för att främja fysisk, psykisk och social hälsa under pågående 

cancerbehandling. Träning vid cancersjukdom ska i första hand öka välbefinnandet och 

minska symtombördan (Rundqvist, H. m.fl. 2017). Fysisk aktivitet kan med andra ord 

ses som en energikälla som man kan hämta kraft ifrån för att orka kämpa mot 

cancersjukdomen, därför är det så viktigt att vårdpersonalen informerar om men också 

ordinerar fysisk aktivitet i samband med cancerbehandling. I studien (Lunde Husebo, 

A.M. m.fl. 2015) framgår dock att patienterna inte tycker att vårdpersonalen tar upp 

fysisk aktivitet som alternativ under behandlingen om patienterna inte själva nämner 

detta. 

5.1.2 Vårdpersonalens sätt att informera om fysisk aktivitet i samband med 

cancerpatientens behandling 

 

Ett modernt synsätt på rehabilitering är att det ska pågå under och efter avslutad 

behandling, samt byggas genom ett samarbete mellan flera yrkesgrupper 

(Cancerfonden, 2016). Vårdpersonalen måste därför medverka till att fysisk aktivitet 

blir en självklarhet i vårdsammanhang genom att använda FYSS och FaR, men också att 

organiserade träningsmöjligheter finns för inneliggande patienter, en arbetsuppgift för 

oss idrottsvetare. 

Studien visar att det är framförallt är motiverade samtal som vårdpersonalen (främst 

läkarna, männen) använder sig av för att informera patienter om fysisk aktivitet under 

cancerbehandling, vilket är en bra metod och ger ett bättre resultat än traditionell 

rådgivning och ökar patientens vilja att genomföra behandlingar (Forsberg, L. 2006). 

Däremot är det bara några som informerar om fysisk aktivitet på recept, vilket också 

tidigare studier visar då FaR fortfarande är underutnyttjad, men blir allt vanligare 

(Börjesson, M. 2012), men också remiss till fysioterapeut ges. Personalens oenighet om 

inneliggande patienters träningsmöjligheter visar på att det finns brister som 

verksamheten ser ut idag, dessutom är få fysioterapeuter knutna till avdelningarna, 

vilket är synd då de bör finnas som en resurs även för cancerpatienter. Däremot nämns 

PHYS-CAN som ett nystartat forskningsprojekt med möjligheter att få hjälp att komma 

igång med träning under och efter cancerbehandling. Boken FYSS används i stort sett 
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inte för att ge patienter råd om fysisk aktivitet vid cancer, trots att den bygger på 

vetenskapligt material. 

Studien visar att majoriteten av vårdpersonalen (framförallt sjuksköterskorna och 

fysioterapeuten, kvinnorna mer än männen) är positivt inställda till FaR även om 

metoden inte används. Flera äldre studier visar detsamma att även om inställningen är 

positiv bland vårdpersonalen är det få som använder FYSS och FaR (Bäckström, T. 

m.fl. 2006), (Nordlander, Å. 2006). I studien (Bing, H. m.fl. 2016) framkommer det att 

trots att fysisk aktivitet på recept har funnits i 14 år så är det fortfarande mycket arbete 

som återstår för att det ska användas i större utsträckning i praktiken, eftersom det har 

brister i vissa delar som exempelvis kunskap, rutiner och tid. Skäl som också 

framkommer i studien då vårdpersonalen anger tidsbrist (framförallt männen) och att de 

känner sig osäkra på att hantera fysisk aktivitet på recept (främst läkarna, ej någon 

större könsskillnad), vilket leder till att FaR inte används på arbetsplatsen. PHYS-CAN 

studien kommer därför att ge värdefull kunskap om effekter av fysisk träning samt extra 

stöd för att planera och genomföra träningen i samband med pågående 

cancerbehandling för framtidens cancervård.  

Min tidigare mycket fysiskt aktiva syster har klarat av behandlingarna förhållandevis 

bra genom att promenera i egen regi under hela behandlingstiden. Alla patienter har inte 

den styrkan och därför behövs vi idrottsvetare även inom vården. Det handlar alltså om 

att se hela människan där läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter, samt idrottsvetare 

samarbetar och där fysisk aktivitet blir en självklarhet i vårdsammanhang för 

cancerpatientens bästa – träning för livet. 

5.2 Metoddiskussion 

 

Valet av en kvantitativ metod (Hassmén, N. & Hassmén, P. 2008) grundas i att en 

enkätundersökning tar betydligt mindre tid än en kvalitativ undersökning för 

respondenterna. En kvalitativ metod (intervjustudie) kanske belyser frågorna mer, då 

möjligheten att ställa följdfrågor finns, alltså ger djupare svar. Däremot ger enkätstudien 

svar från betydligt fler vårdpersonal än vad en kvalitativ intervjustudie gör, då den 

troligtvis handlar om ca 15 respondenter. Någon testgrupp används inte, då 

verksamhetschefen godkänt såväl informationsbrev som enkät. Enkäten besvaras av 48 

vårdpersonal av 55 utlämnade, vilket ger en mycket hög svarsfrekvens. 

Kontaktsjuksköterskorna gör ett bra arbete med att både informera sina kollegor om 

studien och se till att så många som möjligt besvarar enkäten. Något som troligtvis 
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också bidrar till engagemang och hög svarsfrekvens är att min syster vårdats vid båda 

sjukhusen. Alla besvarar i stort sett alla frågor, men få väljer att skriva egna eventuella 

kommentarer, vilket är synd då detta är ett sätt att utveckla svaren. Om studien 

genomförs under längre tid, förslagsvis en vecka, har fler vårdpersonal möjlighet att 

besvara enkäten men den möjligheten finns inte, då det belastar kontaktsjuksköterskorna 

ytterligare tidsmässigt. 

Resultatet av enkäten ger en bild av vårdpersonalens syn på patientens behov av fysisk 

aktivitet i samband med pågående cancerbehandling och information om dess betydelse 

samt ordination. Underlaget bör vara större framförallt när det gäller personalkategori, 

kön och ålder, då endast en fysioterapeut och sex män (ojämn könsfördelning) deltar, 

vilket påverkar validiteten (vad vi mäter) (Hassmén, N. & Hassmén, P. 2008) och är 

studiens svaghet. När det gäller ålder måste dessutom enkäten göras annorlunda med 

åldersintervaller för att det ska vara möjligt att göra en analys. Enkätsvaren redovisas 

därför i sin helhet när det gäller vårdpersonal, samt i vissa fall uppdelade på 

personalkategori och kön. 

All kontakt med verksamhetschefer och berörd personal sker genom 

kontaktsjuksköterskorna, vilket är ett smidigt sätt att få möjlighet att genomföra en 

studie med stressad vårdpersonal, samtidigt som jag, som bror till tidigare patient, inte 

påverkar svarsfrekvensen med min närvaro, trots ett tillgänglighetsurval (Hassmén, N. 

& Hassmén, P. 2008). Däremot kan studien innehålla vissa subjektiva inslag då starka 

känslor förekommit i samband med min systers sjukdom och vård. 

SPSS och Microsoft Excel fungerar utmärkt som hjälpmedel för att analysera materialet 

(enkäten) utifrån varje fråga, där stapeldiagrammen ger ett tydligt och objektivt svar, 

vilket är viktigt för rätt tolkning av resultat och påverkar reliabiliteten (hur vi mäter) 

(Hassmén, N. & Hassmén, P. 2008), vilket är studiens styrka. 

Cancerfonden.se och Vårdguiden 1177 bygger på vetenskaplighet och kan alltså 

användas som referenser i detta sammanhang. 

Studien är inte generaliserbar (Backman, J. 2016), d.v.s. att det resultat som studien 

visar inte gäller all vårdpersonal vid Sveriges samtliga onkologer, då antalet 

respondenter är för litet (validitet) även om studien genom enkäten och analysen kan 

upprepas (reliabilitet) (Hassmén, N. & Hassmén, P. 2008). 
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Studien kan hjälpa vårdpersonalen att öka kunskapen om betydelsen av fysisk aktivitet, 

men också uppmärksamma att FYSS och FaR fortfarande är underutnyttjat i 

vårdsammanhang. Fortsatta studier med ett betydligt större underlag behövs för att 

stärka resultatet. 

5.2.1 Behov av framtida forskning 

 

Det skulle behövas mer forskning som kan undersöka och utveckla metoder för att 

vårdpersonal ska kunna bidra till att fysisk aktivitet ska bli en självklarhet i 

vårdsammanhang. Pågående pilotprojektet PHYS-CAN kommer därför att ge värdefull 

kunskap om effekter av fysisk träning och extra stöd för att planera och genomföra 

träningen i samband med pågående cancerbehandling. Studien kommer förhoppningsvis 

att bidra till att vårdpersonalen kommer att känna sig mera säker på att hantera fysisk 

aktivitet på recept och att FYSS/FaR kommer att användas på arbetsplatsen där 

idrottsvetare blir samarbetspartners. 

 

5.3 Slutsats 

 

Resultaten i denna studie visar på att trots att vårdpersonalens syn är att patienten har 

behov av fysisk aktivitet i samband med pågående cancerbehandling och att information 

om dess betydelse är viktig, samt ordination, är fysisk aktivitet fortfarande inte en 

självklarhet i vårdsammanhang. Mer forskning och utbildning behövs inom området, 

kanske kan PHYS-CAN studien ge den kunskap som behövs för att FYSS och FaR inte 

ska förbli underutnyttjade resurser utan tvärtom få hög prioritet inom cancervården, 

samt att organiserade träningsmöjligheter finns, då patienten har rätt till bästa möjliga 

vård.  
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BILAGA 1. Informationsbrev 

 

Träning för livet – fysisk aktivitet i samband med  

             pågående cancerbehandling 

      En enkätstudie 

Det finns mycket forskning som visar att fysisk aktivitet minskar risken för att drabbas 

av cancer, men också att de som redan drabbats bättre klarar av behandling som 

cellgifter och strålning om de tränar, d.v.s. att fysisk aktivitet kan fungera som en 

kompletterande behandlingsmetod. 

Jag heter Lars Rolfhamre och studerar vid Högskolan i Gävle och läser min sista termin 

på idrottsvetenskapliga programmet 180 hp. Jag skriver nu min C-uppsats och är 

intresserad av att undersöka vårdpersonalens uppfattningar och information om fysisk 

aktivitet som kompletterande behandlingsmetod i samband med cancer.   

Syftet med studien är att undersöka vårdpersonalens syn på patientens behov av fysisk 

aktivitet i samband med pågående cancerbehandling. 

Studien är en kvantitativ studie där läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter vid 

onkologen, Gävle sjukhus och Akademiska sjukhuset Uppsala, besvarar en enkät. 

Deltagarna får frivilligt och anonymt delta i undersökningen, men det är betydelsefullt 

att hela enkäten besvaras för studiens genomförande. Då enkäten saknar 

identitetsuppgifter kommer inte svaren att kunna kopplas till personen som svarat. 

Enkäten innehåller 15 frågor och det beräknas ta ca 5-10 minuter att besvara den. 

Jag önskar få komma till er avdelning den 4/4 och lämna enkäterna till 

kontaktsjuksköterskor vid resp. sjukhus, som delar ut dem till berörd vårdpersonal som 

tjänstgör den 5/4. Enkäterna besvaras och samlas in och återlämnas till mig den 6/4. 

Tack på förhand 

Gävle, 28/3 2017 

Student: Lars Rolfhamre   Handledare: Göran Svedsäter 

Tel: 073-097 24 69   Tel: 026-64 88 49 

Mail: ofk14lre@student.hig.se  Mail: gonsvr@hig.se 

mailto:ofk14lre@student.hig.se
mailto:gonsvr@hig.se
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BILAGA 2. Enkät 
 

Enkät   

Träning för livet – fysisk aktivitet i samband med pågående cancerbehandling 

Var vänlig och ringa in ditt svarsalternativ! 

1. Ange ditt kön   

Kvinna    Man 

2. Ange din titel 

Läkare  Sjuksköterska Fysioterapeut 

3. Ange din ålder ………………… 

4. Jag upplever att patienten har behov av fysisk aktivitet under 

cancerbehandling? 

Helt enig          Ganska enig         Varken eller        Ganska oenig           Helt oenig 

5. Jag informerar patienten om hur viktigt det är med fysisk aktivitet  i samband 

med  cancerbehandling? 

Helt enig          Ganska enig        Varken eller        Ganska oenig           Helt oenig 

6. Jag ordinerar patienten fysisk aktivitet som ett komplement i behandlande         

syfte? 

Helt enig          Ganska enig         Varken eller        Ganska oenig           Helt oenig 

7. Ange vilken cancerpatientgrupp(er) (t.ex. bröstcancer) du i första hand 

ordinerar fysisk aktivitet till som ett komplement i behandlande syfte. 

…………………………………………………………………………………………. 

8. På vilket sätt informerar du dina patienter om fysisk aktivitet? Flera alternativ 

kan väljas! 

Motiverande samtal  Fysisk aktivitet på recept 

Remiss till fysioterapeut Jag talar inte om fysisk aktivitet 

Andra sätt……………………… med mina patienter 

9. Har du använt dig av boken fysisk aktivitet (FYSS) för att ge patienter råd om 

fysisk aktivitet vid cancer? 

Ja   Nej  Vet inte 
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10. Finns det organiserade träningsmöjligheter på sjukhuset för inneliggande  

patienter? 

Ja   Nej  Vet inte 

11. Har din arbetsplats något samarbete utanför sjukhuset (t.ex. Friskis&Svettis)    

angående ordinerad fysisk aktivitet?  

Ja   Nej  Vet inte 

Uppge vilken om det finns något samarbete 

………………………………………… 

12.  Hur är din inställning till arbetsmetoden FaR (Fysisk aktivitet på recept)? 

        Mycket positiv       Ganska positiv     Varken eller       

 Ganska negativ  Mycket negativ 

13.  Skriver du ut recept på FaR till cancerpatienter? 

 Ja        Nej    Ibland 

14.  Om ja, eller ibland, vilken typ av fysisk aktivitet skriver du oftast ut (t.ex.      

promenader)? ……………………………………………………………………… 

15.  Vad hindrar dig att eventuellt skriva ut fysisk aktivitet på recept till    

cancerpatienter? Flera alternativ kan väljas! 

Jag känner mig osäker på att hantera fysisk aktivitet på recept 

Tidsbrist 

Vi har en utsedd person (t.ex. sjuksköterska) som skriver ut recept på fysisk 

aktivitet 

Vi använder inte fysisk aktivitet på recept på den här arbetsplatsen 

Jag tvivlar på värdet av fysisk aktivitet på recept för cancerpatienter 

Det är ett känsligt ämne att ta upp med patienten 

Jag tror inte att patienten kommer att följa ordinationen 

Patientens sammantagna hälsotillstånd medger inte fysisk aktivitet på recept 

Inte aktuellt  



 

33 

 

16.  Har du eventuella kommentarer? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Tack för din medverkan! 
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BILAGA 3. Resultat – personalkategori 
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BILAGA 4. Resultat – kön 
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