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Sammanfattning 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer som drabbar kvinnor och 

den behandlas vanligen med kirurgi, strålning och cellgiftsbehandling. Både bröstcancer 

och dess behandling är känd för att ge många symtom och biverkningar varav fatigue, 

extrem trötthet, är en av de vanligaste. Fatigue påverkar kvinnornas vardag, sociala liv 

och många upplever minskad livskvalité. Att vara fysisk aktiv förebygger många 

sjukdomar och på så vis kan en aktiv livsstil öka välbefinnandet och bidra till en ökad 

livskvalité. Sjuksköterskan har som ansvar att främja och bevara hälsa vilket kan uppnås 

genom att informera, stödja och motivera kvinnorna till att utföra egenvård under och 

efter cancerbehandling. Syfte: Litteraturstudiens syfte var att beskriva vilka erfarenheter 

kvinnor med bröstcancer har av fysisk aktivitet vid fatigue. Metod: Beskrivande 

litteraturstudie utifrån 12 kvantitativa vetenskapliga artiklar identifierande utifrån 

databassökningar via MEDLINE på PubMed och CINAHL. Artiklarna är granskade 

med granskningsmallar och sammanfattade utefter likheter och skillnader. Resultat: 

Kvinnorna erfor att fysisk aktivitet lindrade deras fatigue. Regelbunden träning var en 

viktig faktor för god effekt och mer krävande träning visade sig ha bättre resultat än 

lättare träning. Under cellgiftsbehandling ökar symtomen av fatigue, resultatet visar då 

att styrketräning och högintensiv intervallträning har mycket god effekt på fatigue. 

Fysisk aktivitet hade god effekt vid fatigue i upp till tre månader efter behandling. 

Slutsats: Kvinnorna upplevde att fysisk aktivitet i olika former reducerade deras 

fatigue. därför bör fysisk aktivitet erbjudas som en del av bröstcancerbehandlingen då 

många av kvinnorna lider av fatigue. 
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Abstract 

Background: Breast cancer is the most usual form of cancer affecting women and is 

usually treated with surgery, radiation and chemotherapy. Breast cancer and its 

treatment are known to cause many symptoms and side effects, which fatigue is one of 

the most common. Fatigue affects women's everyday lives, social life and many 

experiences reduced quality of life. Being physically active prevents many diseases, an 

active lifestyle can increase well-being and contribute to an improved quality of life. 

The nurses is responsible for promoting and maintaining health which they can 

accomplish by informing, supporting and motivating the women to perform self-care 

during and after cancer treatment. Aim: The purpose of the literature study was to 

describe which experiences women with breast cancer have of physical activity while 

they suffer fatigue. Method: Descriptive literature study based on 12 quantitative 

scientific articles identified by database searches using MEDLINE on PubMed and 

CINAHL. The articles are reviewed with review templates and summarized along 

similarities and differences. Results: The women experienced that physical activity had 

a good effect on reducing fatigue. Regular training was an important factor for good 

effect and more demanding exercise proved to have better results than lighter exercise. 

The result shows that resistance training and high-intensity interval training have a very 

good effect on fatigue when the symptoms of fatigue increase during chemotherapy. 

Physical activity had a good effect on fatigue for up to three months after treatment. 

Conclusion: Women experienced that physical activity of different types reduced their 

fatigue, physical activity should be offered as part of breast cancer treatment since many 

of the women suffer from fatigue.  
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Introduktion 

Bröstcancer  

Var tionde kvinna kommer under sin livstid att utveckla bröstcancer då det är den vanligaste 

cancerformen hos kvinnor (Grov & Lorentsen 2011). Det är vanligt att en eller flera knölar upptäcks 

av kvinnorna själva vid palpation av brösten, men även att det blir kliniska fynd när kvinnor 

genomgår mammografi som en screeningundersökning. Diagnosen ställs med trippeldiagnostik 

utifrån palpation, mammografi och en bröstpunktion med vävnadsprov (Almås & Sørensen 2011; 

Ericson & Ericson 2013). Mammografiundersökningar har gjort att fler kvinnor med bröstcancer 

upptäcks och att fler kan upptäckas i tidigt stadie, vilket är en förutsättning för tidig behandling 

(Socialstyrelsen 2013). Riskfaktorer för att utveckla bröstcancer är bland annat ålder, kroppslängd 

över genomsnittet och ärftlighet, risken ökar om en förstagradsanhöriga haft bröstcancer och än mer 

om flera nära anhöriga haft bröstcancer. Även hormonella faktorer som t.ex. tidig mensdebut, sen 

menopaus, sen graviditet och hormonbehandlingar i klimakteriet ökar risken. Livsstil spelar också in, 

övervikt, stillasittande, stort alkoholintag och rökning är riskfaktorer för bröstcancer (Almås & 

Sørensen 2011; Ericson & Ericson 2013). Aktuell forskning visar att kvinnor som har täta bröst, det 

vill säga tät körtelvävnad, har större risk att drabbas av bröstcancer (Pettersson m.fl. 2014), det gör 

det dessutom svårare att upptäcka tumörer vid mammografiundersökning (Wanders m.fl. 2017).  

När kvinnor diagnostiseras med bröstcancer är det många känslor inblandade. Många kvinnor 

upplever till en början förtvivlan och hopplöshet, samt en rädsla för att behöva lämna sin familj 

eftersom många associerar cancer som en obotlig och livshotande sjukdom. De känner också en 

fruktan inför den behandling som väntar och är oroliga för att de inte ska överleva. En del kvinnor 

har svårt att inse beskedet och lever i förnekelse första tiden av diagnosen. När diagnosen är 

accepterad får flertalet kvinnor en känsla av hopp och en kämpaglöd att inte ge upp för sjukdomen. 

Positivt tänkande hjälper många att blicka framåt och bibehålla livsglädjen (de Sousa Barros, Regiani 

Conde, Rossi Lemos, Aparecida Kunz, & de Lourdes da Silva Marques Ferreira 2018). De som 

diagnostiseras med bröstcancer är ofta kvinnor som identifierar sig själva som friska. Det kan då vara 

en svår situation att hantera och många har svårt att infinna sig i rollen som patient eftersom 

situationen känns okontrollerbar. Det är viktigt att sjuksköterskan är lyhörd för dessa 

nydiagnostiserade kvinnor och informerar dem om vad som väntar efter diagnos och behandling så 

de kan återfå kontrollen över sitt liv (Almås & Sørensen 2011).  
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Bröstcancerbehandling  

Tidig behandling förlänger den återfallsfria perioden, förhindrar återfall och minskar den totala 

mortaliteten (Socialstyrelsen 2013). Kirurgi är den grundläggande behandlingen för bröstcancer, om 

hela tumören går att avlägsna med kirurgi så kan det vara den enda. Om inte, krävs det att kirurgi 

kombineras med adjuvant behandling, alltså en eller flera tilläggsbehandlingar som 

cellgiftsbehandling, strålbehandling och/eller endokrin behandling. Behandlingsalternativ och 

kombination beror på tumörens storlek, eventuell metastasering till armhålans lymfkörtlar, kvinnans 

ålder, cancercellernas karaktär eller menopausens status (Almås & Sørensen 2011). 

Cellgiftsbehandling: även kallat kemoterapi och cytostatika verkar genom att hämma celldelningen 

och bryta ner cancercellerna. Dessvärre bryts även de friska cellerna ner, därav en anledning till alla 

biverkningar cellgifter ger t.ex. fatigue, illamående, håravfall, smärta och nedsatt immunförsvar 

(Grov & Lorentsen 2011). Behandlingen ges vanligtvis sex veckor efter kirurgi. Cellgifter ges 

framförallt till kvinnor som är under 60 år och har en aggressiv tumör i bröstet med metastaser till en 

eller flera lymfkörtlar i armhålan (Almås & Sørensen 2011). 

Strålbehandling: till skillnad mot cellgifter verkar strålning eller radioterapi som det också kallas 

lokalt vid strålfältet och ger biverkningar som fatigue, illamående, reaktioner på huden och 

förändring av bröstets storlek (Grov & Lorentsen 2011). Strålbehandling syftar till att hindra återfall 

av cancerceller genom att stråla på den resterande bröstvävnaden. Kvinnor som genomgått ett 

kirurgiskt ingrepp och/eller har metastaser till lymfkörtlar får strålbehandling sex till åtta veckor efter 

kirurgi (Almås & Sørensen 2011). 

Endokrin behandling: östrogen och progesteron är könshormoner som påverkar bröstkörteln och 

tumören är beroende av dessa för tillväxt, framförallt östrogen. Endokrin behandling, även kallad 

hormonell behandling blockerar effekten av östrogen, för att förhindra tumörtillväxt och hindra 

återfall. Behandlingen medför dock att yngre kvinnor får klimakteriebesvär tidigare och för de som 

redan nått klimakteriet ökar besvären. Biverkningarna kopplas alltså samman med den låga halten 

östrogen i kroppen och är vanligtvis svettningar, illamående, värmevallningar, ledbesvär, torra 

slemhinnor (Almås & Sørensen 2011). 

 

Trots att behandlingarna har förbättrat överlevnaden för kvinnor som drabbats av bröstcancer medför 

de en mängd olika biverkningar som påverkar det dagliga livet och livskvalitén. Inte bara under 
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behandlingsperioden, många upplever biverkningar som t.ex. fatigue, koncentrationssvårigheter, 

lymfödem, nedsatt rörlighet i axlarna, förändrad känsel i huden och viktuppgång flera år efter 

avslutad behandling. Bland kvinnor med bröstcancer är det även förekommande med psykisk ohälsa 

i form av ångest och depression som delvis uppkommer av de somatiska biverkningarna av 

behandlingen. Det kan vara svårt att särskilja symtomen från fatigue gentemot depression eftersom 

de har flera gemensamma symtom (Almås & Sørensen 2011). 

 

Fatigue  

Trötthet är det vanligaste tecknet på ohälsa. Extrem trötthet och utmattning kan vara kroniskt och 

uppkommer oftast av patologiskt tillstånd eller behandling av patologiskt tillstånd och kallas då 

fatigue. Fatigue är en multidimensionell upplevelse, som ofta beskrivs som kroppslig och mental 

utmattning där uppmärksamheten, energin och funktionsförmågan minskar avsevärt (Asp & Ekstedt 

2014). Primär fatigue som uppkommer vid cancer beror bland annat på tumörtillväxt och är ofta 

svårbehandlad. Sekundär fatigue kan uppkomma av sjukdomar som ofta hänger ihop med cancern, 

t.ex. anemi, uttorkning och infektioner eller av den medicinska behandlingen (Grov & Lorentsen 

2011). Den extrema tröttheten fyller hela kroppen och går inte över efter extra sömn eller vila. De 

som lider av fatigue är så gott som oförmögen att klara av vardagens aktiviteter och dagliga sysslor 

(Levkovich, Cohenb & Karkabic 2017). Förändringarna i kroppen kan göra att personen sover mer, 

men även påverka olika sinnesintryck som syn, hörsel och känsel vilket kan leda till svårigheter att 

somna in. Följderna av fatigue kan även leda till huvudvärk, stelhet, värk i leder och muskler, 

tarmproblem, koncentrationssvårigheter, minnesförluster och ångest. Det gör att det krävs stor 

ansträngning för att delta i olika sociala aktiviteter, därför spar de drabbade ofta energi till det 

absolut nödvändigaste. Så många som 70-100 procent av personerna som drabbats av cancer lider av 

fatigue och det är en av de vanligaste biverkningarna vid bröstcancer, men orsaken till uppkomsten 

är ännu inte helt klarlagd. Fatigue påverkar hälsan och livskvalitén negativt och personer med cancer 

upplever fatigue som en av de största barriärerna till att fungera normalt i vardagen (Asp & Ekstedt 

2014).  
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Livskvalité, hälsa och välbefinnande 

Livskvalité är ett begrepp som är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvård, begreppet 

används i olika sammanhang och kan ha olika betydelse. Livskvalité förknippas vanligen med 

graden av hälsa och välbefinnande och kan mätas med hjälp av en rad validerade mätinstrument.   

(Sandman & Kjellström 2013). Välbefinnande är ett begrepp som inte är absolut eftersom det är 

en värdering av vad som får människan att må bra och styrs utifrån samhälleliga värderingar 

(Willman 2014). Att diagnostiseras med cancer kan likställas med ett psykiskt trauma, det väcker 

många reaktioner och tankar. Många kvinnor diagnostiserade med bröstcancer upplever ofta en 

lägre livskvalité på grund av de biverkningar som blir en åtföljd av behandlingarna. Efter sin 

kamp mot sjukdomen kämpar flera med bestående besvär, vilket också påverkar kvinnornas 

äktenskapliga, sociala och familjära relationer (Almås & Sørensen 2011). Hälsa är ett centralt 

begrepp i vården och är ett begrepp med flera betydelser. Det finns olika perspektiv att belysa 

begreppet hälsa på. För en del betyder begreppet frånvaro av sjukdom och för andra är hälsa 

graden av välbefinnande, livskvalité och känsla av sammanhang. Dessa två större perspektiv 

bidrar till en flerdimensionell bild av begreppet hälsa och behöver inte utesluta varandra, utan kan 

istället komplettera varandra och öka förståelsen för vad hälsa är hos individen. Det går därmed 

att känna hälsa trots obotlig sjukdom (Willman 2014).  

 

Fysisk Aktivitet 

Fysisk aktivitet definieras som all kroppsrörelse som utförs av skelettmuskulaturen och har goda 

effekter på människokroppen eftersom den är skapt för rörelse (Rydholm Hedman 2014). Fysisk 

aktivitet innefattar all typ av rörelser som motion, trädgårdsarbete, träning/idrott och 

vardagsmotion (Folkhälsomyndigheten 2019). En aktiv livsstil är en friskfaktor för alla åldrar och 

är en viktig del för människors välbefinnande. Genom fysisk aktivitet förebyggs även flertalet 

sjukdomar, frakturer och nedsatt rörlighet. Risken för hjärt-kärlsjukdomar, depression, fetma, 

ångest och flera typer av cancer reduceras genom att regelbundet vara fysiskt aktiv (Rydholm 

Hedman 2014). Fysisk aktivitet är också bra för hjärnans funktioner, exempelvis kan fysisk 

aktivitet påverka minne och koncentration (Folkhälsomyndigheten 2019). Sjukvården arbetar 

därför aktivt för att främja patienternas vardagliga aktivitet genom att exempelvis skriva ut fysisk 

aktivitet på recept, FaR. Legitimerad personal såsom sjukgymnast, sjuksköterska och läkare får 

skriva receptet (Rydholm Hedman 2014). 
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De svenska rekommendationerna för fysisk aktivitet bygger på Världshälsoorganisationens 

rekommendationer från 2010, vilka är utformade för att bevara eller förbättra fysisk kapacitet, 

förebygga sjukdom och främja hälsa. Minst 150 minuter av konditionsträning i veckan bör en vuxen 

utöva, detta genom exempelvis gå en snabb promenad på 30 minuter fem dagar i veckan. Intensiteten 

bör inte vara mindre än måttlig. Vid hög intensitet räcker 75 minuter per vecka och kan exempelvis 

utövas genom 20–30 minuters löpning tre dagar per veckan. För bästa hälsoeffekt bör träningen vara 

regelbunden och varje enskilt pass bör vara minst 10 minuter långt, en ökad mängd fysisk aktivitet är 

gynnsammare. Styrketräning bör utövas minst två gånger per vecka med fokus på kroppens stora 

muskelgrupper för gynnsam effekt (Folkhälsomyndigheten 2019). 

Vid nedsatt fysisk förmåga och vid kronisk trötthet kan det vara svårt att vara fysiskt aktiv på eget 

initiativ, för att få till träningen då kan det vara till hjälp med undervisning, stöttning och att hitta 

strategier (Rydholm Hedman 2014). 

  

Sjuksköterskans roll i kommunikation och motiverande samtal  

Sjuksköterskan har en central roll i att lindra och motverka sjukdom likväl som att ständigt också 

bedriva ett hälsofrämjande arbete på samhälls-, grupp- och personnivå genom att förebygga sjukdom 

och minimera risker (Willman 2014). Den större delen av omvårdnaden utgörs av kommunikation. 

För en god vårdrelation krävs det en bra dialog mellan sjuksköterska och patient. Genom att 

kommunicera ökar förståelsen för individen som är i behov av omvårdnad. När sjuksköterskan 

kommunicerar påverkas budskapet av gester, ansiktsuttryck, röstläge och ord, vilket kan skapa 

missförstånd om signalerna inte är tydliga. Det är viktigt att sjuksköterskan och patienten förstår 

varandra rätt eftersom sjuksköterskan har en central roll i att tillgodose patientens behov. En del av 

sjuksköterskans profession är att bedriva omvårdnad i form av stödjande samtal och hälsosamtal 

(Baggens & Sandén 2014).  

  

Motiverande samtal (MI) är också en del av sjuksköterskans uppgifter och är en samtalsmetodik för 

att främja motivationen till livsstilsförändringar genom att förändra beteenden. En 

förändringsprocess startas när individen själv börjar ifrågasätta sin livsstil. Syftet med denna typ att 

metodik är att främja ifrågasättandet genom att sjuksköterskan aktivt lyssnar på patienten för att 

förstå denne. Tillsammans gör sedan sjuksköterskan och patienten en kartläggning om hur dessa 

förändringar ska ske. Målet med MI är att individens egen tro på sig själv ska stärkas (Strömberg 

2014). Om sjuksköterskan har ett eget intresse av ämnet, exempelvis själv är fysiskt aktiv och 

upplever goda hälsoeffekter av det, är det lättare att motivera till förändring och stärka patientens 



 

6 

 

vilja till att börja träna (Esposito & Fitzpatrick 2011). För att kunna dra nytta av metoden behövs det 

bra utbildning, ett personligt intresse hos sjuksköterskan, samt mycket träning i MI-tekniken. För att 

uppnå goda resultat med metodiken krävs det också att sjuksköterskan inte har för stora krav på 

patienten och visar respekt, samt är lyhörd för patienten. Livsstilsförändringar har långsiktiga mål 

och är en process som tar tid, därför är det viktigt att tid ges för att positiva resultat ska uppnås. Även 

när målen är uppnådd är det viktigt att bibehålla kontakten med patienten och vara stödjande för att 

förändringen ska vara långsiktig (Brobeck, Bergh, Odencrants & Hildingh 2011).  

 

Erfarenhet som begrepp 

Det filosofiska begreppet erfarenhet har ett växlande innehåll och definieras som färdigheter eller 

byggande kunskap förvärvad genom sinnesiakttagelser och upplevelser, upprepade handlingar 

eller uppövad omdömesförmåga. Begreppet inkluderar den utvecklande processen och resultatet 

av processen (Nationalencyklopedin u.å.).   

 

Omvårdnadsteori 

De handlingar individen självständigt utför för att upprätthålla sin egen hälsa kallas egenvård och är 

en viktig del för hälsa och välbefinnande. Grunden för detta tankesätt är utvecklad av Dorothea Orem 

som konstruerade en egenvårdsmodell bestående av fyra olika teorier: 1. Teorin om egenvård, varför 

människor tar hand om sig själv. 2. Teorin om beroendevård som förklarar varför anhöriga vårdar 

närstående i beroendeställning. 3. Teorin om egenvårdsbrist, varför människor kan bli hjälpt genom 

omvårdnad. 4. Teorin om omvårdnadssystem, vilken beskriver vilka relationer som måste 

upprätthållas för att god omvårdnad ska uppnås. Varje individ har en egenvårdskapacitet, som är 

dennes förmåga att bibehålla hälsa och välbefinnande beroende på resurser, ålder, livserfarenheter 

och hälsotillstånd. Om egenvårdskapaciteten är mindre än egenvårdkravet uppstår en egenvårdsbrist 

och individen är då i behov av omvårdnad enligt Orem. När det finns behov för omvårdnad i en 

situation där någon annan har möjlighet att hjälpa inverkar ett omvårdnadssystem, det innebär att 

exempelvis sjuksköterskan kompenserar den låga egenvårdskapaciteten hos individen med sin 

omvårdnadskapacitet för att tillgodose egenvårdsbristen. Sjuksköterskans uppgift är därför att stötta 

patientens egenvårdskapacitet i bästa möjliga mån och med sin omvårdnadskapacitet kompensera i 

de situationer där patienten har egenvårdsbrist (Berbiglia & Banfield 2014). 
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Problemformulering 

Fatigue påverkar både den psykiska och fysiska hälsan. Sjuksköterskan har en viktig roll i att 

informera, motivera, stötta patienten i att utföra egenvård och vara lyhörd vid ett patientmöte för att 

kunna bedöma vilka omvårdnadsinsatser som behövs. Flera studier har visat att fysisk aktivitet har 

positiv inverkan på människan och kan vara lindrande vid flera sjukdomstillstånd, trots detta finns 

det för lite resurser och allt ansvar hamnar hos patienten själv. I stort sett alla kvinnor med 

bröstcancer lider av fatigue, därför är det viktigt att beskriva kvinnornas erfarenheter av fysisk 

aktivitet vid fatigue. Det finns relativt få studier inom ämnet, därav bristen på kunskap. Denna 

litteraturstudie kan bidra till att kvinnor med bröstcancer får ökad information, kunskap och stöd för 

att hitta motivation till att utöva fysisk aktivitet som egenvård för att lindra fatigue.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilka erfarenheter kvinnor med bröstcancer har av 

fysisk aktivitet vid fatigue.  

 

Metod 

Design   

En litteraturstudie med beskrivande design, som enligt Polit och Beck (2017) innebär att 

sammanställa och beskriva ett visst fenomens utmärkande egenskaper utifrån relevanta artiklar 

framkomna genom systematiska sökningar. 

 

Sökstrategi   

Databaserna som användes var Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE) via PubMed och Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature (CINAHL), 

de är båda relevanta databaser för omvårdnadsforskning enligt Polit och Beck (2017). MeSH-termer 

användes som sökord för att specificera sökningen till ett önskat ämnesområde (Polit & Beck 2017). 

Sökorden i databassökningen var MeSH-termerna “Breast neoplasms (Major topic)”, “Exercise”och 

“Fatigue”. I PubMed användes “Major topic” tillsammans med “Breast neoplasms” vilket enligt Polit 

och Beck (2017) medför att “Breast neoplasms” blir huvudämnet i sökningen. Andra sökord som 
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“experience”, “feelings”, “qualitative”och “interview” prövades för att möjligen ge ett bredare 

resultat med fler kvalitativa artiklar, dock utan framgång. Sökningen specificerades ytterligare i 

enlighet med Polit och Beck (2017) genom att använda begränsningarna “full text”, “10 år”, 

“engelska”, och “kvinnor”. Samma sökord och begränsningar användes i båda databaserna, förutom i 

CINAHL där även “Peer Reviewed” användes vilket enligt Polit och Beck (2017) ökar artiklarnas 

trovärdighet då de är granskade av andra forskare innan publicering. Samt i PubMed så användes 

begränsningen “tillgänglig vid Högskolan i Gävle” för att säkerställa att artiklarna kunde öppnas i 

full text. Sökningen skedde systematiskt, först med alla utvalda sökord enskilt därefter i kombination 

med den booleska termen AND. Den booleska termen AND specificerar sökningen, vilket ger ett 

resultat som endast inkluderar artiklar som innefattar alla sökord (Polit & Beck 2017). Sökresultatet 

redovisas i tabell 1.  

 

 

Tabell 1. 
Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Sökord Antal 

träffar 

(om < 200 

läs 

titel/abstract)  

Antal 

artiklar  

(som 

svarar på 

syftet)   

Antal 

valda 

artiklar 

MEDLINE 

via PubMed 

190827 

10 år, Full text, Engelska, 

Kvinnor. Tillgänglig vid 

Högskolan i Gävle. 

"Breast 

Neoplasms"[MeSH Major 

Topic] AND 

"Exercise"[Mesh] AND 

"Fatigue"[Mesh]  

87 

 

20 9 

CINAHL 190827 

Fulltext, Peer reviewed, 

10 år, Kvinnor, Engelska 

(MM "Breast 

Neoplasms") and (MH 

"Exercise") and (MH 

"Fatigue") 

30 12 3 

   Totalt: 117 Totalt: 32  Totalt: 12 

 

Urvalskriterier   

För att lättare kunna bedöma om de sökta artiklarna är relevant i förhållandet till studiens syfte 

användes inklusions- och exklusionskriterier (Polit & Beck 2017). 

Inklusionskriterier: Endast empiriska artiklar, antingen kvalitativa och kvantitativa artiklar eller 

mixed-methods, då det är viktigt att använda primärkällor enligt Polit och Beck (2017). Vidare 

inkluderades endast artiklar som undersökte sambandet mellan fatigue och fysisk aktivitet hos 

kvinnor med bröstcancer eller som har haft bröstcancer. Strukturen i artiklarna skulle vara 
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Introduction, Methods, Results and Discussion (IMRaD), som är en vetenskaplig struktur enligt Polit 

och Beck (2017).  

Exklusionskriterier: Reviews, metaanalyser och litteraturstudier exkluderades då de är 

sekundärkällor. Artiklar som inte svarade på syftet, de som inte fanns tillgängliga vid Högskolan i 

Gävle eller inte fanns i fulltext i databaserna och de som var avgiftsbelagda exkluderades.  

 

Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar  

Enligt Polit och Beck (2017) är artiklarnas relevans och kvalité är nyckeln till en bra litteraturstudie, 

därför ligger urvalet till grund för studiens kvalité. Databassökningarna som gjordes på CINAHL och 

Pubmed gav 117 träffar, varav 15 dubbletter. Vid första urvalet lästes abstract i dessa 102 resterande 

artiklar med målet att finna ungefär 30 artiklar, 70 artiklar exkluderades. 32 artiklar verkade vara 

relevanta för syftet och inkluderades därför för vidare fulltext-granskning och relevansgranskning, se 

exempel på relevansmall Bilaga 3. 16 artiklar föll bort på grund av att de inte uppfyllde 

inklusionskriterierna eller var tillräckligt relevanta. Den vetenskapliga kvalitén granskades i de 

resterande 16 artiklarna med en kvantitativ granskningsmall, se exempel Bilaga 4. Med det slutliga 

målet att inkludera 10-15 vetenskapliga artiklar till den aktuella litteraturstudien. Fyra artiklar föll 

bort vid kvalitégranskningen på grund av dålig kvalité eller att de inte uppfyllt inklusionskriterierna. 

Totalt 12 kvantitativa artiklar inkluderades i litteraturstudien, sex artiklar från Amerika, fem från 

Europa och en från Australien, nio av dem påträffades i PubMed och tre i CINAHL, se figur 1. För 

att se en presentation av artiklarna se tabell 2 (Bilaga 1). 
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Flödesschema för urvalet 
 

 

  Artiklar identifierade genom 
databassökning 

(n = 117) 

Artiklar av dubbletter 
borttagna 

(n = 15) 

Extra artiklar identifierade 
genom andra källor 

(n = 0) 

Exkluderade 
fulltext artiklar på 

grund av dålig 
kvalité eller 
ouppfyllda 

inklusionskriterier 
(n = 4 ) 

Artiklar 
granskade på 
abstract-nivå 

(n = 102) 

Artiklar 
identifierade för 

fulltextgranskning 
(n = 32) 

Exkluderade 
artiklar 
(n = 70) 

Exkluderade 
fulltext artiklar 

(n = 16) 

Artiklar 
granskade med 
granskningsmall 

(n = 16 ) 

Artiklar som är 
inkluderade i 

litteraturstudien 
(n = 12 ) 

Figur 1 
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Dataanalys   

De valda artiklarna skrevs ut i pappersformat och lästes av författarna flera gånger. Först enskilt för 

att inte påverkas av varandras värderingar och tolkningar, sedan tillsammans för att kunna diskutera 

och få bättre förståelse för innehåll och sammanhang, samt även finna likheter och skillnader i 

artiklarna (Friberg 2012). Vid läsandet av artiklarna användes vid behov engelskt-svenskt lexikon för 

att översätta det som behövdes och även ordbok till att finna synonymer till vissa ord för att lättare 

förstå. Detta är enligt Polit och Beck (2017) bra för att undvika att översättningen blir felaktig och 

text misstolkas. Författarna färgkodade fynden som besvarade litteraturstudiens syfte i de utskrivna 

artiklarna, likheterna färgkodades med samma färg, vilket är bra enligt Polit och Beck (2017) för att 

finna teman och eventuella subteman för att tydligt strukturera resultatet. För att författarna skulle få 

en enkel översikt på artiklarnas innehåll skapades en tabell i ett dokument där resultatet som 

färgkodats redovisades översiktligt från alla artiklar. Utifrån färgkodningen framkom ett 

övergripande tema “Erfarenheter av hur fysisk aktivitet påverkar fatigue vid bröstcancer” och två 

subteman identifierades “Kvinnornas erfarenheter av fysisk aktivitet under cancerbehandling” och 

“Kvinnornas erfarenheter av fysisk aktivitet efter cancerbehandling”, dessa användes för att skapa 

en tydlig struktur. Resultatet sammanställdes därefter i beskrivande form efter de generella fynden 

utifrån det övergripande temat och de två subteman som förekom. En sammanställning av artiklarnas 

syfte och resultat finns i tabell 3 (Bilaga 2).  

 

Etiska överväganden 

Plagiering, fabricering eller förfalskning av data beskriver Polit och Beck (2017) som oetiskt och är 

något författarna tar avstånd ifrån. Personliga åsikter och värderingar påverkade inte urvalet i denna 

studie eftersom författarna var objektiva i sin framförhållning till artiklarna. Alla artiklar som 

inkluderas för studien granskades noga med granskningsmallar och allt resultat som besvarar 

studiens syfte är redovisat i studien. För att minska risken för plagiat är det viktigt att 

referenshanteringen sker på ett korrekt vis enligt Polit och Beck (2017), författarna har därför arbetat 

noga med referenshanteringen.  
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Resultat 
Resultatet i denna litteraturstudie har sammanställts av 12 vetenskapliga artiklar, alla med en 

kvantitativ ansats, för att beskriva kvinnor med bröstcancers erfarenheter av fysisk aktivitet vid 

fatigue. Artiklarnas innehåll redovisas i tabell 2 (bilaga 1), samt tabell 3 (bilaga 2). Fatigue är ett 

vanligt symtom hos nästintill alla kvinnor med bröstcancer och kan uppkomma av sjukdomen, samt 

även av behandling. Med hjälp av självskattningsformulär har kvinnor med bröstcancer i samtliga 

artiklar beskrivit sina erfarenheter av fysisk aktivitet vid fatigue. Resultatet redovisas utifrån ett tema 

“Erfarenheter av hur fysisk aktivitet påverkar fatigue vid bröstcancer” med två 

subteman“Kvinnornas erfarenheter av fysisk aktivitet under cancerbehandling” och “Kvinnornas 

erfarenheter av fysisk aktivitet efter cancerbehandling” och presenteras i Figur 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. 

 

Erfarenheter av hur fysisk aktivitet påverkar fatigue vid bröstcancer 

Resultatet från studierna visar att olika typer av fysisk aktivitet hjälper för att lindra fatigue hos 

kvinnor med bröstcancer. Kvinnor som följde onkologens ordinära rekommendationer upplevde 

mindre eller ingen lindring av fatigue (Aguiñaga m.fl. 2018; Arroyo-Morales m.fl. 2013; Canário 

m.fl. 2016; Chaoul m.fl.2018; Cho m.fl. 2012; Ehlers m.fl. 2017; Humpel & Iverson 2010; 

Manneville m.fl. 2018; Mijwel m.fl. 2017; Reis, Walsh, Young-McCaughan & Jones 2013; Rogers 

m.fl. 2017; Schmidt m.fl. 2015). Kvinnorna som utförde mest fysisk aktivitet under studien var de 

som upplevde minst fatigue (Aguiñaga m.fl. 2018; Humpel & Iverson 2010). I studierna av 

Aguiñaga m.fl. (2018) och Manneville m.fl. (2018) undersöktes det hur ofta kvinnorna med 

Erfarenheter av hur 

fysisk aktivitet påverkar 

fatigue vid bröstcancer 

Kvinnornas erfarenheter 

av fysisk aktivitet under 

cancerbehandling 

Kvinnornas erfarenheter 

av fysisk aktivitet efter 

cancerbehandling 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Can%C3%A1rio%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27008491
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mijwel%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29139007
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schmidt%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25484317
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bröstcancer tränade, träningens varaktighet och intensitet och hur detta påverkade deras fatigue. 

Kvinnorna som rapporterade måttlig till hög träningsfrekvens rapporterade lägre grad av fatigue än 

de som rapporterade ingen eller låg träningsfrekvens. Träningens varaktighet och intensitet gav 

liknande resultat som träningens frekvens. 

 

Många av dem som led av svår fatigue var också de som utförde minst fysisk aktivitet. De som inte 

hade tränat alls hade mer fatigue än de som hade varit något fysiskt aktiva (Ehlers m.fl. 2017; 

Humpel & Iverson 2010). I studien av Ehlers m.fl. (2017) upplever kvinnorna som kommit i 

klimakteriet en svårare fatigue. För de kvinnor med fler sjukdomar, förutom den primära bröstcancer 

diagnosen, var den kognitiva prestationen sämre i minnesuppgifter och den funktion som styr 

genomförandet av en uppgift avsevärt påverkad på grund av svår fatigue. I Schmidt m.fl. (2015) 

studie upplevde de kvinnor som behandlas med sköldkörtelhormon en större ökning av sin fatigue 

och effekten av fysisk aktivitet vid fatigue visade sig vara bättre bland de kvinnor som inte rökte 

gentemot de som rökte under studien. 

 

Kvinnornas erfarenheter av fysisk aktivitet under cancerbehandling 

I flera av studierna som utfördes under adjuvant behandling erfor kvinnorna att deras fatigue, både 

psykiskt och fysiskt, ökade under själva cancerbehandlingen. Fatigue ökade mindre för dem som 

utövade fysisk aktivitet (Chaoul m.fl. 2018; Ehlers m.fl. 2017; Manneville m.fl.2018; Reis m.fl. 

2013; Schmidt m.fl. 2015). De kvinnor som utövade fysisk aktivitet regelbundet innan behandling 

var även de kvinnor som var mest aktiv under behandling (Mijwel m.fl. 2017). Det var flera av 

kvinnorna som tränade innan behandlingen som minskade sin träningsmängd under 

behandlingsperioden på grund av ökad fatigue (Cho m.fl. 2012; Reis m.fl. 2013). Kvinnorna som 

upplevde svår fatigue innan behandling erfor att det var svårare att komma igång med träningen 

under behandlingen (Cho m.fl. 2012; Mijwel m.fl. 2017). 

 

Kvinnorna som utövade regelbunden måttlig till hög fysisk aktivitet erfor att fatiguen ökade betydligt 

mindre än för de som utövade lite eller ingen fysisk aktivitet (Aguiñaga m.fl. 2018; Schmidt m.fl. 

2015). I en studie där de undersökte yoga som fysisk aktivitet vid fatigue var resultaten inte lika 

övertygande gällande lindring av fatigue. Kvinnorna som utövade yoga två gånger i veckan upplevde 

mindre symtom, men inga samband mellan frekvensen och fatigue kunde bekräftas (Chaoul m.fl. 

2018). I en studie undersöktes frekvens, varaktighet och intensitet av fysisk aktivitet, resultatet 

visade att frekvensen av fysisk aktivitet var extra viktig för att lindra fatigue under 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schmidt%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25484317
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schmidt%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25484317
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mijwel%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29139007
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mijwel%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29139007
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schmidt%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25484317
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cellgiftsbehandling, hur lång tid eller hur intensivt träningen utövades var inte lika viktigt, men även 

det hade viss betydelse (Manneville m.fl. 2018).  

 

Det visade sig att styrketräning under cellgiftsbehandling hade god effekt på fatigue. Allt eftersom 

behandlingen fortgick ökade fatiguen för kvinnorna i kontrollgruppen, som fått ordinära 

rekommendationer för fysisk aktivitet riktat till patienter med cancer. Kvinnorna som tränade 

styrketräningen upplevde ingen ökning av fatigue (Mijwel m.fl. 2017; Schmidt m.fl. 2015). I studien 

av Mijwel m.fl. (2017) jämfördes kvinnors erfarenheter av olika gruppträningar, styrke- och 

högintensiv intervallträning jämfördes med måttlig konditions- och högintensiv intervallträning och 

dessa jämfördes även med en kontrollgrupp. Kvinnorna som tränade styrketräning med högintensiv 

intervallträningen upplevde att träningen lindrade flera dimensioner av deras fatigue, framförallt 

förbättrades fysiken och de upplevde att de bättre klarade av det dagliga livet. Däremot var effekten 

inte lika övertygande när det gällde känslor och den kognitiva förmågan. För kvinnorna som utförde 

måttlig konditionsträning med högintensiv intervallträning visade också resultaten att ökningen av 

fatiguen motverkades under träningen, men inte lika signifikant. Kontrollgruppens fatigue ökade 

under behandlingen, medans de minskade eller förblev opåverkad för medlemmarna i båda 

träningsgrupperna och bäst effekt upplevde kvinnorna i styrketräningsgruppen. 

 

Kvinnor under pågående strålbehandling upplevde att en träningsform inspirerad av dans, kampsport 

och mindfulness hade god effekt på fatigue. Minskningen av fatigue var i träningsgruppen över 70% 

bättre än kontrollgruppen som följde onkologens ordinära rekommendationer. Kvinnorna som var 

med i träningsgruppen tenderade att vara mer aktiva än kontrollgruppen, i genomsnitt en dag mer i 

veckan. Kvinnorna upplevde att det var enklare att få till träningen och anpassa intensiteten efter den 

ork och styrka som fanns för dagen eftersom rörelserna fanns på DVD. Kvinnornas erfarenhet och 

upplevelse var så god att de starkt skulle rekommendera den till alla som lider av bröstcancer 

eftersom det hjälpte dem att återfå flexibiliteten och styrka samt ökade kroppens rörlighet (Reis m.fl. 

2013).  

 

Kvinnornas erfarenheter av fysisk aktivitet efter cancerbehandling 

Oavsett om kvinnorna tillhörde kontrollgrupp eller träningsgrupp minskade deras fatigue efter 

behandlingen (Manneville m.fl. 2018). Många av kvinnorna som minskat sin träningsmängd under 

behandlingen kunde återgå till sin normala träningsmängd efter (Cho m.fl. 2012). Kvinnornas 

erfarenheter var att fysisk aktivitet minskade deras fatigue även efter behandling, men att det inte var 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mijwel%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29139007
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schmidt%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25484317
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mijwel%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29139007
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lika effektfullt över tid. Träning som tex. löpning, cykling och vattengymnastik gav mycket 

reducerande effekt upp till tre månader efter, men skillnaderna mellan de som tränade och de som 

inte tränade jämnades ut ju längre tiden gick efter behandlingen (Cantarero-Villanueva m.fl. 2013; 

Cho m.fl. 2012; Manneville m.fl. 2018; Rogers m.fl. 2017).  

 

Diskussion 

Huvudresultat  

Studiens syfte var att beskriva vilka erfarenheter kvinnor med bröstcancer har av fysisk aktivitet vid 

fatigue. I resultatet som sammanställts utifrån de 12 artiklarna, framkommer det att kvinnorna som 

deltog i studierna hade erfarenhet av att olika typer av fysisk aktivitet lindrade deras fatigue, även 

under och efter cancerbehandling. Vilken träningsform som utövades var inte det viktigaste utan 

frekvens, varaktighet och intensitet var av större betydelse. Måttlig till hög frekvens av fysisk 

aktivitet, alltså träning vid fler tillfällen i veckan, hade i flera studier visat sig ha bättre resultat än 

ingen eller låg frekvens. Flera av studierna undersökte erfarenheter av fysisk aktivitet vid fatigue 

under adjuvant behandling. Några typer av ledarledda träningar speciellt högintensiv intervallträning 

och styrketräning var effektiva för att motverka fatigue eller förhindra att fatiguen ökade under 

cellgiftsbehandling. Positiva effekter av fysisk aktivitet vid fatigue påvisades även efter 

cancerbehandling, dock var effekterna inte lika betydelsefulla över tid.   

 

Resultatdiskussion 

Erfarenheter av hur fysisk aktivitet påverkar fatigue vid bröstcancer 

Enligt resultatet har fysisk aktivitet visat sig ha goda effekter vid fatigue och kvinnorna i studierna 

har positiva erfarenheter från olika typer av träning. Kvinnorna som inte tränade upplevde ingen 

lindring av fatigue (Aguiñaga m.fl. 2018; Canário m.fl. 2016; Cantarero-Villanueva m.fl. 2013; 

Chaoul m.fl. 2018; Cho m.fl. 2012; Ehlers m.fl. 2017; Humpel & Iverson 2010; Manneville m.fl. 

2018; Mijwel m.fl. 2017; Reis m.fl. 2013; Rogers m.fl. 2017; Schmidt m.fl. 2015). Författarna till 

denna litteraturstudie anser att de stora skillnaderna som framkommer i resultatet av denna 

litteraturstudie är mellan de som tränar och de som inte tränar alls. Olika träningsformer förbättrar 

fatigue på olika sätt och all typ av fysisk aktivitet är positivt, vilket även framkommer i en studie av 

Charlier m.fl. (2012). 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Can%C3%A1rio%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27008491
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mijwel%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29139007
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schmidt%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25484317
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Kvinnor med bröstcancer som rökte erfor mindre effekt av fysisk aktivitet vid fatigue än de som inte 

rökte enligt Schmidt m.fl. (2015) studie. En reflektion av författarna till denna litteraturstudie är att 

då rökare enligt Heydari m.fl. (2015) generellt tenderar att vara mindre aktiv än icke rökare kan det 

vara en anledning till varför de som var rökare i Schmidt m.fl. (2015) studie upplevde mindre effekt 

av fysisk aktivitet än de som inte rökte. Detta stämmer också överens med resultatet i studierna av 

Aguiñaga m.fl. (2017) och Humpel och Iverson (2010) som visar att de som var mest aktiv fick störst 

effekt på sin fatigue. Sjuksköterskan har ett ansvar att motivera dessa kvinnor till att sluta röka. Det 

har visats att bara genom att sjuksköterskan ger enkla råd om att sluta röka ökar chanserna att lyckas, 

med motiverande samtal om rökstopp och stöd ökar chanserna avsevärt (Folkhälsomyndigheten 

2016). Fysisk aktivitet kan förbättra hälsan och öka livskvalién hos många, men det gäller att 

personen själv är villig att anstränga sig och ta till sig den hjälpen. Enligt Orems egenvårdsteori ska 

sjuksköterskan förmedla kunskap och handleda på en individuell nivå utifrån varje persons behov. 

De aktiviteter som individen själv gör för att bidra till ökad livskvalitè och hälsa, är egenvård. För 

egenvård krävs det också förståelse för förhållandet mellan faktorer (Orem 2001), tex. att fysisk 

aktivitet vid bröstcancer lindrar fatigue då det påverkar kroppen positivt.  

 

I resultatet framkommer det att kvinnor med svår fatigue utförde minst fysisk aktivitet (Aguiñaga 

m.fl. 2017; Humpel & Iverson 2010). Det bekräftar även kvinnorna i Hefferon, Murphy, McLeod, 

Mutrie och Campbell (2013) studie, där en del kvinnor beskriver att svåra biverkningar, där bland 

fatigue, till följd av behandlingen gör att de har svårt att vara fysiskt aktiv i den mån de önskar. 

Författarna till denna litteraturstudie anser att sjuksköterskan redan i tidigt stadie bör ge kunskap och 

information om de positiva effekterna fysisk aktivitet har till kvinnor med bröstcancer som lider av 

fatigue. Detta styrker en studie av Backman m.fl. (2016) där kvinnorna upplever att kunskapen om 

att fysisk aktivitet kan lindra fatigue som något väldigt positivt då många av kvinnorna tror att de 

inte kan eller får träna under cellgiftsbehandling. Enligt Orems egenvårdsteori är brist på information 

och kunskap en egenvårdsbrist, vilket är viktigt att sjuksköterskan identifierar för att kunna undervisa 

kvinnorna utifrån deras individuella behov och förmåga (Orem 2001). Denna litteraturstudies 

författare anser att sjuksköterskor borde använda sig mer av FaR för att tydliggöra att fysisk aktivitet 

kan vara en form av behandling vid fatigue, eftersom majoriteten av kvinnorna i Backman m.fl. 

(2016) studie beskriver att recept för fysisk aktivitet inspirerar dem mer till att börja träna. 

Uppmaningen till fysisk aktivitet väcker ett nytt intresse hos kvinnorna angående en hälsosammare 

livsstil samt att göra andra livsstilsförändringar.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schmidt%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25484317
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heydari%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27114725
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schmidt%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25484317
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Backman%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26463702
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Kvinnornas erfarenheter av fysisk aktivitet under cancerbehandling 

Under cancerbehandling erfor kvinnor med bröstcancer att fatigue ökade. De kvinnor som utförde 

fysisk aktivitet av olika slag upplevde mindre ökning eller ingen ökning av fatigue (Cho m.fl. 2012; 

Manneville m.fl. 2018; Mijwel m.fl. 2017). Detta stämmer överens med en kvalitativ studie av 

Backman m.fl. (2016) där kvinnorna upplevde att träningsprogrammet bidrog till att upprätthålla 

hälsan under behandlingsperioden, tack vare bland annat lindrandet av fatigue. Deras upplevelse av 

fysisk aktivitet under cellgiftsbehandling var mycket positiv. 

Som resultatet i den aktuella litteraturstudien visade upplevde många av kvinnorna under 

cancerbehandling att det var svårt att komma igång med träningen när deras fatigue försämrades 

(Cho m.fl. 2012; Mijwel m.fl. 2017). Kvinnor som genomgår adjuvant behandling och har svår 

fatigue är även de som utför mindre mängd fysisk aktivitet enligt Bourgois m.fl. (2012). Det är då 

viktigt att sjuksköterskan kan bedöma och identifiera detta som en egenvårdsbrist för att kunna 

motivera och handleda utifrån den enskilda kvinnans behov och därigenom främja hälsa och 

välbefinnande (Willman 2014). Författarna till den aktuella litteraturstudien föreställer sig att när 

ingen energi, lust eller ork finns är det sannolikt svårt att finna motivation att träna på egen hand. Det 

är då sjuksköterskan kan kompensera egenvårdsbristen enligt Orems egenvårdsteori genom att 

exempelvis använda sig av motiverande samtal. Det kan vara en komplex situation när 

sjuksköterskan ska motivera någon som lider av extrem trötthet att utföra fysisk aktivitet då det till 

och med kan vara svårt att motivera individer utan fatigue. Orem beskriver att det behövs förståelse 

för varför egenvården är bra och att det är viktigt med en vilja för att förändra ett beteende för att 

egenvården, alltså den fysiska aktiviteten, ska kunna flätas samman med det dagliga livet (Orem 

2001).  

 

I flera studier där fysisk aktivitet haft goda effekter på fatigue har träningen skett i grupp (Cantarero-

Villanueva m.fl. 2013; Mijwel m.fl. 2017; Reis m.fl. 2013; Schmidt m.fl. 2015). Gruppträning har 

visat sig ha en positiv effekt på kvinnorna i Backman m.fl. (2016) studie eftersom de får möjlighet 

att känna samhörighet när de tränar med andra kvinnor som har bröstcancer och kan stödja och 

motivera varandra. Utifrån Orems egenvårdsteori är det viktigt att sjuksköterskan aktivt bedömer 

kvinnorna utifrån individuella behov och förmåga. På så vis skapas en miljö som kan främja varje 

kvinnas möjlighet till att utföra egenvård, samt ge kunskap om vad som krävs av dem själva för att 

skapa de bästa förutsättningarna (Orem 2001). Gruppträning är möjligtvis inte det bästa för alla. I en 

studie av Hefferon m.fl. (2013) uttryckte en kvinna det som stressande att träna i grupp då hon kände 

att hon inte klarade av de övningar gruppen ombads att göra.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mijwel%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29139007
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mijwel%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29139007
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mijwel%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29139007
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schmidt%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25484317
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I resultatet framkommer det att kvinnorna i träningsgruppen var mer aktiv än kvinnorna i 

kontrollgruppen under de åtta veckor som studie pågick (Reis m.fl. 2013). Många kvinnor med 

bröstcancer upplever att när de deltar i ett träningsprogram har de mer styrka och motivation att 

fokusera på hälsan än på sjukdomen, vilket känns viktigt för återhämtningen, enligt Backman m.fl 

(2016). Enligt Orems egenvårdsteori ligger det i människans natur att främja hälsa, både hos sig själv 

och andra, samt att fokus bör ligga på hälsa, funktion och utveckling (Orem 2001). Författarna till 

denna litteraturstudie anser att det kan bero på att kvinnorna som fick stöd och vägledning kände ett 

större ansvar att fortsätta träna, samt att träningen blev enklare när det fanns ett färdigt upplägg att 

följa och någon som motiverade dem. Det är viktigt att kvinnor som diagnostiseras med bröstcancer 

får bra introduktion till träning med både stöttning och undervisning anpassad efter deras förmåga 

med fokus på hälsa och välbefinnande, även anpassade träningsprogram med professionella ledare 

och allt detta borde erbjudas som en del i behandlingen. Uppföljningsstudien av Hefferon m.fl. 

(2013) bekräftar värdet av att få vägledning till träning från start. Fem år efter den tidigare studien 

var de som deltagit i den dåvarande träningsgruppen mer fysiskt aktiv än de som tillhört 

kontrollgruppen. De som var mer aktiv hade generellt en positivare inställning gentemot träning och 

hälsa.  

 

Träningsinstruktioner via DVD var enkelt och uppskattat av kvinnorna som tränade under sin 

cancerbehandling i studien av Reis m.fl. (2013). Detta stämmer överens med studien av Winters-

Stone m.fl. (2018) där läkarens uppmuntran till träning hade betydelse för om träningen skulle bli av. 

I studien undersöktes det hur effektfull läkarens rekommendationer för fysisk aktivitet var och hur 

kvinnorna tog till sig informationen. Kvinnorna som fick en DVD med yogainstruktioner hade lättare 

att ta emot träningsrekommendationer från onkologen än de som bara fick rekommendationer. 

Författarna till denna litteraturstudie tror att utöver information och kunskap är uppmuntran viktigt, 

och att positiv feedback bidrar till att kvinnorna tror på sig själva. Idag finns det många visuella 

hjälpmedel, t.ex. träningsappar att använda sig av, vilket är något sjuksköterskan kan dra nytta av vid 

kommunikation och förmedling av kunskap. Enligt Baggens och Sandén (2014) är det viktigt att 

sjuksköterskan individanpassar kommunikationen för att nå fram till varje individ.  

 

Kvinnorna erfor att styrke- och högintensiv intervallträningen hade god effekt på fatigue. För 

kvinnorna i kontrollgruppen ökade fatigue under behandlingen och minskade eller förblev opåverkad 

i båda träningsgrupperna (Mijwel m.fl. (2017). I en senare studie av Mijwel m.fl. (2018) studerades 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mijwel%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29139007
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mijwel%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29750574
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vad som händer i kroppen vid utövande av styrke- och högintensiv intervallträning och konditions- 

och högintensiv intervallträning under cellgiftsbehandling i jämförelse med hur 

cellgiftsbehandlingen påverkar en kontrollgrupp. Studien visar att träningen motverkar 

cellnedbrytning och förbättrar energiomsättningen i cellerna. Den visar också att styrketräning även 

under cellgiftsbehandling bidrar till ökning av muskelfibrer. Båda träningsgrupperna visar positiv 

påverkan på aktiviteten hos energiomsättningen i mitokondrierna som i sin tur ger energitillskott till 

kroppen. Måttlig konditionsträning med högintensiv intervallträning, ger ökat antal kapillärer i 

muskelfibrerna, som bidrar till mer syretransport i blodet, alltså bättre uthållighet. Samtidigt som 

fatigue och andra vanliga biverkningar minskar i träningsgrupperna, ökar de i kontrollgruppen. 

Författarna till denna litteraturstudie vill förtydliga den positiva effekt som träning har på 

biverkningarna av cellgiftsbehandling eftersom fysisk aktivitet motverkar nedbrytningen av de friska 

cellerna. Vilket stämmer överens med kvinnornas upplevelser av att träning gör att kroppen fungerar 

bättre enligt studien av Backman m.fl. (2016). 

 

Kvinnornas erfarenheter av fysisk aktivitet efter cancerbehandling 

Fysisk aktivitet gav god lindring vid fatigue även efter behandling enligt flera studier, men det var 

inte lika effektfullt över tid. Skillnaderna mellan de som tränade och de som inte tränade jämnades ut 

ju längre tiden gick efter behandlingen (Arroyo-Morales m.fl. 2013; Cho m.fl. 2012; Manneville 

m.fl. 2018; Rogers m.fl. 2017). En studie av Charlier m.fl. (2012) styrker detta då mer fatigue 

självskattades av de kvinnor som utövade ingen eller lite fysisk aktivitet efter behandling. Författarna 

till denna litteraturstudie anser att fysisk aktivitet möjligen är mer effektiv under behandling eftersom 

fatiguen är som svårast då. Kvinnorna i studien av Hefferon m.fl. (2013) beskriver att de hellre 

fokuserar på att orka arbeta och vara med familjen än att träna eftersom de känner att de inte orkar 

med allt då återhämtningen efter behandlingen tar tid. Författarna anser att det är viktigt att 

sjuksköterskan även efter en cancerbehandling stödjer kvinnorna och visar emotionellt intresse för att 

de ska återfå drivkraften till att fortsätta vara fysiskt aktiva. Det hjälper kvinnorna att känna kontroll 

och anpassa sig till den nya situationen, vilket även Ryholm Hedman (2011) skriver om.  

  

Vattengymnastik hade god effekt hos kvinnor med bröstcancer vid fatigue enligt Arroyo-Morales 

m.fl. (2013) studie. Träning i vatten har också fördelaktiga effekter vid lymfödem som många 

kvinnor med bröstcancer lider av efter kirurgisk behandling (Almås & Sørensen 2011). Författarna 

till denna litteraturstudie anser att detta kan vara bra för sjuksköterskan att ha i åtanke vid 

undervisning och rekommendation om fysisk aktivitet efter behandling eftersom många kvinnor både 
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genomgår kirurgi och cellgiftsbehandling. Desto fler fördelar som kan vinnas, desto enklare att 

motivera eftersom flera kvinnor enligt Luoma m.fl. (2014) och Hefferon m.fl (2013) upplever att 

återhämtning och vägen tillbaka är lång efter en cancerdiagnos och behandling på grund av 

långvariga biverkningar som exempelvis fatigue. Fatigue påverkar livkvalitén för de allra flesta 

kvinnor, definieringen av vad som är livskvalité är för varje kvinna mycket individuellt. Författarna 

till denna litteraturstudie tror att avsätta tid för regelbunden träning är tufft till en början, men det är 

något kvinnorna vinner på i slutändan därav något sjuksköterskan borde motivera dem till eftersom 

fysisk aktivitet kan lindra fatigue hos kvinnor med bröstcancer. Enligt Orems egenvårdsteori krävs 

det både tid och resurser för att få in egenvård i vardagen, vilket kan kräva att kvinnorna måste ge 

upp andra sysslor och aktiviteter och försöka skapa en balans mellan aktivitet och vila (Orem 2001). 

 

Metoddiskussion 

Design 

En beskrivande litteraturstudie lämpar sig bra då syftet är att beskriva erfarenheter. Designen passar 

bra när tidigare forskning ska analyseras och sammanställas (Polit & Beck 2017). 

 

Sökstrategi 

Databaserna som användes är mycket relevanta i sökningar efter vetenskapliga artiklar med 

inriktning omvårdnad enligt Polit och Beck (2017) eftersom de båda är inriktade mot omvårdnad. 

För att hitta många artiklar inom ämnet användes MeSH-termer, vilket även Polit och Beck (2017) 

menar är bra för att specificera sökningen inom ett visst område och det underlättar för att hitta 

artiklar som använder synonymer till de utvalda sökorden. För att få ett annat sökresultat kunde 

möjligen “fatigue” eller “exercise” sökts som “major topic” och då varit huvudämnet i artiklarna som 

påträffats. Det hade dock kunnat resultera i att artiklarnas fokus exempelvis legat på andra 

cancersorter än bröstcancer, vilket författarna önskade undvika. Polit och Beck (2017) menar att det 

är en styrka att begränsa sökningarna med booleska termer, AND användes mellan sökorden då 

intresset var att hitta artiklar som innehöll alla sökorden. Försöket att använda andra mer beskrivande 

sökord, styrker forskningens avsaknad av kvalitativ data inom ämnet och är orsaken till varför endast 

kvantitativa artiklar användes i den aktuella litteraturstudien. Författarna kunna ha utökat tidsspannet 

några år för en större sökträff. Dock ville författarna till den aktuella litteraturstudien att resultatet 

skulle grundas på den nyaste forskningen, vilket styrker studiens relevans och aktualitet enligt Polit 

och Beck (2017).  
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Urvalskriterier 

Inklusions- och exklusionskriterier användes för att hitta relevanta artiklar vilket enligt Polit och 

Beck (2017) är bra för att förenkla bedömningen av vilka artiklar som besvarar den aktuella 

litteraturstudiens syfte bäst. IMRaD var ett självklart inklusionskriterie då det styrker att artiklarna är 

uppbyggda på ett vetenskapligt sätt (Polit & Beck 2017). Några artiklar innehöll bara en liten del om 

ämnet men inkluderades ändå för att stärka resultatet eftersom det är en styrka om många studier 

visar samma resultat. Bara primärkällor användes, då det är viktigt att söka upp källans ursprung för 

att få en så korrekt bild som möjligt (Polit & Beck 2017). Det finns en risk att flera relevanta artiklar 

möjligtvis är exkluderade eftersom artiklar som inte fanns i fulltext eller var tillgängliga vid 

Högskolan i Gävle uteslöts, även avgiftsbelagda artiklar uteslöts då författarna ej får ekonomiskt 

bidrag för dessa. 

 

Urvalsprocessen och utfall av möjliga artiklar 

Författarna till denna litteraturstudie utförde urvalsprocessen noggrant och metodiskt för att få fram 

bra vetenskapliga artiklar att bygga resultatet på. Ett flödesschema användes för att tydligt och 

strukturerat visa hur urvalsprocessen gick till se figur 1, vilket Polit och Beck (2017) anser ökar 

trovärdigheten för en litteraturstudie. Artiklarnas relevans och kvalité granskades med 

granskningsmallar, enligt Polit och Beck (2017) är det viktigt att använda artiklar som är relevanta 

för studiens syfte och har god kvalité för att öka den aktuella litteraturstudiens trovärdighet.  

Urvalsprocessen resulterade i endast kvantitativa artiklar, vilket är en styrka då litteraturstudiens 

resultat kan generaliseras till en population (Polit & Beck 2017), i det här fallet kvinnor med 

bröstcancer. Några kvalitativa artiklar med intervjuer hade varit önskvärt, då Polit och Beck (2017) 

menar att dessa passar bra för att beskriva upplevelser och erfarenheter vilket ökar läsarens 

förståelse. Det är en styrka för denna litteraturstudie att liknande resultat presenteras från olika delar 

av världen då det blir mer generaliserbart enligt Polit och Beck (2017). 

 

Dataanalys 

Alla artiklar analyserades individuellt och sedan gemensamt vilket styrker både dess trovärdighet och 

författarnas objektivitet. Artiklarnas resultat färgkodades för att hitta teman och subteman vilket är 

bra för att få struktur på materialet (Polit & Beck 2017). Genom att artiklarna skrevs ut i 

pappersformat blev det mer översiktligt och därav lättare att se likheter och skillnader mellan 

artiklarna. En nackdel enligt författarna var att resultatet i många av artiklarna var svårtolkat, vilket 

medför risk för feltolkning. Även språket medför en risk vid tolkningen eftersom ingen av författarna 
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har engelska som modersmål. För att undvika språkliga misstolkningar användes engelskt-svenskt 

lexikon, vilket även Polit och Beck (2017) anser att är viktigt för att undvika att data tolkas felaktigt.  

Nackdelen med självskattningsformulär, som använts i de granskade studierna, är att svaren inte är 

helt baserade på egna upplevelser och erfarenheter, då frågorna i formulären redan finns färdiga väljs 

de alternativ som passar bäst. Detta stämmer överens med Polit och Beck (2017) som anser att det är 

viktigt att ha i åtanke att strukturerade självskattningsformulär inte alltid ger helt sanningsenliga svar 

och att det begränsar möjligheten att beskriva upplevelser. Däremot styrker Polit och Beck (2017) att 

självskattningsformulär är en effektiv datainsamlingsmetod i kvantitativa studier då de samlar 

mycket data från många deltagare.  

 

Etiska överväganden 

Författarna har arbetat med etisk medvetenhet utifrån att ha ett objektivt förhållningssätt och 

redovisat artiklarnas innehåll tydligt genom Bilaga 1 och Bilaga 2, samt skött referenshanteringen 

grundligt för att undvika förekomsten av all sorts oredlighet. Författarnas etiska förhållningssätt 

styrker litteraturstudiens trovärdighet då det enligt Polit och Beck (2017) är oetiskt att plagiera, 

fabricera eller förfalska data vilket författarna tagit på största allvar och därför under hela arbetet 

gjort sitt yttersta för att inte avsiktligt fuska på något vis. 

 

Kliniska implikationer för omvårdnad 

Denna studie kan bidra till att både sjuksköterskor och kvinnor med bröstcancer får ökad förståelse 

och kunskap om de effekter fysisk aktivitet har vid fatigue. Sjuksköterskor kan som 

omvårdnadsledare vara till stor hjälp i omvårdnaden av patienter med bröstcancer som lider av 

fatigue och motivera dem till att utföra fysisk aktivitet som egenvård om de är upplysta om vad 

resultatet av den nya forskningen säger. Den aktuella litteraturstudien kan leda till att kvinnor med 

bröstcancer kan erbjudas ett behandlingsalternativ vid fatigue. Eftersom det framkommer tydligt i 

resultatet att fysisk aktivitet har god effekt på kvinnor med bröstcancer vid fatigue anser författarna 

att det bör läggas mer resurser och information för att hjälpa kvinnorna att vara fysiskt aktiva. Alla 

som diagnostiseras med bröstcancer bör motiveras och informeras om fysisk aktivitet som en del av 

behandlingen. Sjuksköterskor kan exempelvis bli bättre på att använda sig utav FaR. Många kvinnor 

upplever att det är lättare att vara fysisk aktiv om man tränar i grupp, vården bör därför kunna 

erbjuda kvinnorna någon form av stödgrupp som har fokus på fysisk aktivitet. 
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Förslag till fortsatt forskning  

Detta forskningsområde är relativt outforskat och fler kvalitativa studier bör göras för att belysa 

kvinnornas egna erfarenheter på ett mer beskrivande sätt. Forskningsområdet är mycket intressant 

och fler studier med olika ansats som kan styrka och komplettera varandra vore mycket bra. Med fler 

kvalitativa artiklar kan sjuksköterskor och annan vårdpersonal få en annan bild om hur kvinnor med 

bröstcancer upplever sin vardag med fatigue och hur de hanterar den. Fatigue är något som drabbar 

många patienter med olika cancerformer och därav ett väldigt stort problemområde, det vore 

intressant med framtida studier som jämför olika deltagare med olika cancerformer och hur fysisk 

aktivitet påverkar deras fatigue. I denna studie har det inte varit fokus på en särskild träningsform 

eller aktivitet, däremot hade det varit intressant med studier som jämförde olika träningsformer över 

en längre tid. Många cancersjuka är intresserade och villiga att delta i studier, delvis för att hjälpa sig 

själva samt för att bidra med hjälp åt andra som lider av samma åkommor.   

 

Slutsats 

Resultatet av denna litteraturstudie visar på att fysisk aktivitet i olika former lindrar fatigue, minskar 

ökningen av fatigue under behandling och reducerar fatigue till viss del efter behandling. 

Regelbunden träning är en viktig faktor för god effekt och mer krävande träning har visat sig ha 

bättre resultat än lättare träning. Sjuksköterskans ansvar är att undervisa kvinnorna om olika 

behandlingsalternativ. Fysisk aktivitet är en icke-farmakologisk behandling som bör rekommenderas 

alla kvinnor med bröstcancer som lider av fatigue.  

Eftersom fatigue är en sådan vanlig biverkan av cancerbehandling bör ett utformat träningsprogram 

för kvinnorna vara en del av behandlingen anser författarna till denna litteraturstudie.  
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between exercisers and 

nonexercisers in women 

during and after cancer 

treatment.  

Kvantitativ, 

randomiserad 

kontrollerad 

studie. 

en del av deltagarna har 

bröstcancer, övriga har andra 

cancersorter. >18 år 

Enkäter. The Piper Fatigue 

Scale 
SPSS, deskriptiv 

statistik. Chi-

squared test, t-test 

m.m 

Ehlers D. K., 

Aguiñaga S., Cosman 

J., Severson J, Kramer 

A. F., & McAuley, E. 

(2017). 

The effects of physical 

activity and fatigue on 

cognitive performance in 

breast cancer survivors. 

Kvantitativ, 

tvärsnitts- 
studie 

Kvinnor > 21 års ålder med 

bröstcancer 
The functional assesment of 

chronic illness therapy-fatigue 

scale (FACIT-F). 
Enkäter med kognitiva test 

Strukturell 

ekvations-

modelleringsram 

användes för att 
testa förhållanden 

och kontrollera 

kovariater.  

Humpel N, & Iverson 

DC. (2010) 
Sleep quality, fatigue and 

physical activity following a 

cancer diagnosis.  

Kvantitativ Prostata- och bröstcancer 

patienter 
Självskattnings- 
enkäter och kompletterande 

intervjuer. The functional 

assesment of chronic illness 

therapy-fatigue scale (FACIT-

F). 

The pearson´s chi-

squared test 

Manneville, F., 

Rotonda, C., Conroy, 

T., Bonnetain, F., 

Guillemin, F., & 

Omorou, A. Y. (2018). 

The impact of physical 

activity on fatigue and 

quality of life during and 

after adjuvant treatment for 

breast cancer.  

Kvantitativ, 

longitudinell 

studie 

Kvinnor med bröstcancer (1-

111A) med pågående 

behandling. >18år 

Enkäter. Fransk version av 

Multidimensional Fatigue 

Inventory (MFI-20). 

T test och SAS 

mjukvara.  
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Mijwel S., Backman 

M., Bolam K. A., 

Jervaeus A,, Sundberg 

C,, Margolin S,, 

Browall M., Rundqvist 

H., & Wengström Y. 

(2017). 

Adding high-intensity 

interval training to 

conventional training 

modalities: optimizing 

health-related outcomes 

during chemotherapy for 

breast cancer: the OptiTrain 

randomized controlled trial.  

Kvantitativ 
randomiserad 

kontrollerad 

studie.  

Kvinnor med diagnostiserad 

bröstcancer (1-111A). 18-70 

år med planerad behandling.  

Självskattade enkäter. svensk 

version av Piper Fatigue Scale 

(BFI). 
  

Deskriptiv statistik, 

ANOVA 

(variansanalys) 

Reis, D., Walsh, M. 

E.,Young-McCaughan, 

S., & Jones, T. (2013). 

Effects of Nia Exercise in 

Women Receiving Radiation 

Therapy for Breast Cancer.  

Kvantitativ 
randomiserad 

kontrollerad 

studie. 
 

Kvinnor med bröstcancer (1-

111) som behandlas med 

strålning, > 18 år 

Enkäter. The functional 

assesment of chronic illness 

therapy-fatigue scale (FACIT-

F). 

Deskriptiv statistisk 

ANOVA 

(Variansanalys). 

Rogers, L. Q., 

Courneya, K. S., 

Anton, P. M., 

Verhulst, S., Vicari, 

S. K., Robbs, R. S., 

& McAuley, E. 

(2017). 

Effects of a multicomponent 

physical activity behavior 

change intervention on 

fatigue, anxiety, and 

depressive symptomatology 

in breast cancer survivors: 

randomized trial. 

Kvantitativ 
randomiserad 

kontrollerad 

studie. 

Kvinnor med bröstcancer (1-

111A) som fullfört första 

behandlingen  
18-70 år 

Enkäter, 

självskattningsformulär 
The Fatigue Symptom 

Inventory 

Blandade linjära 

modeller med 

ostruktrukturerad 

kovariansmatris. 

SAS statistical 

analyses 

Schmidt M. E., 

Wiskemann J., 

Armbrust P., 

Schneeweiss A., 

Ulrich C. M., & 

Steindorf K. (2015). 

Effects of resistance exercise 

on fatigue and quality of life 

in breast cancer patients 

undergoing adjuvant 

chemotherapy: A randomized 

controlled trial. 

Kvantitativ 
randomiserad 

kontrollerad 

studie.  

Bröstcancerpatienter Enkäter. Fatigue Assesment 

Questionnaire (FAQ). 
ANOVA 

(variansanalys) 
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Bilaga 2 - Tabell 3, redovisning av artiklarnas syfte och resultat 

 

Författare Syfte Resultat 

Aguiñaga, S., Ehlers, D. K., 

Cosman, J., Severson, J., 

Kramer, A. F., & McAuley, E. 

(2018).  

Granska effekten av fysisk aktivitet på 

välbefinnande, fatigue, depression, ångest 

och livskvalité. Från tidigt stadie till efter 

behandlingen av bröstcancer. 

Fysisk aktivitet reducerar och lindrar fatigue hos kvinnor med bröstcancer. 
Kvinnorna som rapporterade måttlig till hög träningsfrekvens rapporterade 

lägre grad av fatigue än de som rapporterade ingen eller låg träningsfrekvens. 

Canário A. C., Cabral P. U., de 

Paiva L. C., Florencio G. L., 

Spyrides M. H. & Gonçalves A. 

K. (2016). 

Utvärdera sambandet av mängden fysisk 

aktivitet, fatigue och livskvalité hos kvinnor 

med bröstcancer. 

Fysisk aktivitet reducerar och lindrar fatigue hos kvinnor med bröstcancer. 

Cantarero-Villanueva, I., 

Fernández-Lao, C., Cuesta-

Vargas, A. I., Del Moral-Avila, 

R., Fernández-de-las-Peñas, C., 

& Arroyo-Morales, M. (2013). 

Undersöka effekten av ett 8-veckors 

program med vattengymnastik på 

cancerrelaterad fatigue hos 

bröstcancerpatienter 

Vattengymnastik har mycket bra effekt på fatigue efter behandling. 

Kontrollgruppen som följde onkologens rekommendationer fick sämre 

resultat. Reduceringen av fatigue var inte lika effektfullt över tid efter 

behandling. 

Chaoul, A., Milbury, K., 

Spelman, A., Basen, E. K., Hall, 

M. H., Wei, Q., … Cohen, L. 

(2018). 

Jämföra effekten av Tibetan Yoga 

respektive vanlig stretching gentemot vanlig 

vård på fatigue och sömn hos kvinnor med 

bröstcancer med pågående kemoterapi. 

För yoga som fysisk aktivitet vid fatigue var resultaten inte lika övertygande 

gällande lindring av fatigue. Kvinnorna som utövade yoga två gånger i 

veckan upplevde mindre symtom, men inga samband mellan frekvensen och 

fatigue kunde bekräftas 

Cho, MH., Cooper, BA., Dodd, 

MJ. & Miaskowski, C. (2012) 

Beskriva träningsmängdens betydelse och 

skillnader i symtom mellan kvinnor som 

tränar och inte, under och efter behandling. 

Fysisk aktivitet är bra vid fatigue under behandling, ingen större effekt 

utmärkte sig efter behandling. De med svår fatigue har svårt att komma igång 

och träna. Kvinnorna som minskat sin träningsmängd under behandling, 

kunde återgå till sin normala träningsmängd efter behandlingen  
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Ehlers D. K., Aguiñaga S., 

Cosman J., Severson J, Kramer 

A. F., & McAuley, E. (2017). 

Granska fysisk aktivitets påverkan på 

kognitiva funktionen hos 

bröstcancerpatienter 

Kvinnor i klimakteriet, med fler sjukdomar eller hade fått hormonbehandling 

i några månader hade svår fatigue. Fysisk aktivitet minskade fatiguen bäst 

bland dem som utförde mest fysisk aktivitet. 

Humpel N, & Iverson DC. 

(2010). 
Utforska sambandet mellan fysisk aktivitet, 

sömnsvårigheter och fatigue vid cancer.  

De som inte tränade alls hade svårare fatigue än de som tränade något. Fysisk 

aktivitet minskade fatigue mest bland dem som tränade mest. 

Manneville, F., Rotonda, C., 

Conroy, T., Bonnetain, F., 

Guillemin, F., & Omorou, A. Y. 

(2018). 

Undersöka den longitudinella påverkan av 

fysisk aktivitet på fatigue och livskvalité 

under och efter bröstcancerbehandling. 

Undersökte frekvensen, intensiteten och varaktigheten. Mer träning ger 

mindre fatigue, däremot är all träning bättre än ingen träning för lägre 

fatigue. 

Mijwel S., Backman M., Bolam 

K. A., Jervaeus A,, Sundberg C,, 

Margolin S,, Browall M., 

Rundqvist H., & Wengström Y. 

(2017). 

Jämföra effekten av styrketräning och 

högintensiv träning, och måttligt intensiv 

konditionsträning och högintensiv träning 

gentemot vanlig vård på fatigue. 

För många försämras fatiguen under behandling. De som tränar upplever ofta 

ingen försämring, vissa en förbättring. De som tränat innan har lättare att 

fortsätta träna under behandling, dessa hade minst fatigue. Hårdare träning 

har mycket god effekt på fatigue. 

Reis, D., Walsh, M. E., Young-

McCaughan, S., & Jones, T. 

(2013). 

Jämföra 12-veckors Nia-träning med vanlig 

vård hos bröstcancerpatienter med pågående 

strålbehandling. 

Träningsformen Nia hade mycket god påverkan på fatigue. Kontrollgruppen 

hade ingen förbättring på sin fatigue. Träningsinstruktioner via DVD var 

uppskattat. Kvinnorna som tränade innan behandling minskade sin 

träningsmängd under behandlingsperioden.  

Rogers, L. Q., Courneya, K. 

S., Anton, P. M., Verhulst, 

S., Vicari, S. K., Robbs, R. 

S., & McAuley, E. (2017). 

Granska effekten av träningsbeteende 

förändringsprogrammet 3-månaders BEAT 

Cancer på fatigue, depression och ångest.  

Reduceringen av fatigue var inte lika effektfullt över tid efter behandling. 

Programmet reducerade deltagarnas fatigue upp till 3 månader, därefter 

skedde ingen reducering. Deras fatigue förblev oförändrad. 

Schmidt M. E., Wiskemann J., 

Armbrust P., Schneeweiss A., 

Ulrich C. M., & Steindorf K. 

(2015). 

Undersöka om styrketräning har fördelaktig 

effekt på fatigue och livskvalité under 

cellgiftsbehandling. 

Styrketräning hade ett mer fördelaktigt resultat på fatigue än avslappning vid 

pågående cellgiftsbehandling. Kvinnor som inte rökte erfor bättre effekt av 

fysisk aktivitet mot fatigue än de som rökte. De som använde sig av 

sköldkörtelhormonet tyroxin hade en större ökning av sin fatigue än andra  
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Bilaga 3 – ett exempel med relevansmall 
 

Cantarero-Villanueva, I., Fernández-Lao, C., Cuesta-Vargas, A. I., Del Moral-Avila, R., 

Fernández-de-las-Peñas, C., & Arroyo-Morales, M. (2013). The effectiveness of a deep 

water aquatic exercise program in cancer-related fatigue in breast cancer survivors: a 

randomized controlled trial.    

Ja Delvis Nej 

1. 

Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) som studeras i 

granskad studie relevant i förhållande till det aktuella 

syftet*? 

 

x  

  

2 
Är de deltagare som ingår i granskad studie relevanta i 

förhållande till det aktuella syftet*? 

 

x  

  

 

3. 
Är det sammanhang (kontext) som studeras i granskad 

studie relevant i förhållande till det aktuella syftet*? 

 

x  

  

4. 
Är granskad studies ansats och design relevant i förhållande 

till det aktuella syftet*? 

 

x  

  

5. 
Sammanvägd bedömning: bör granskad studie inkluderas 

för kvalitetsgranskning i den aktuella studien*? 

 

x  

  

 

* Med detta menas den aktuella litteraturstudien. 



 

 

 

Bilaga 4 – ett exempel med granskningsmall för kvantitativ ansats 
 

 

  
Cantarero-Villanueva m.fl. (2013). The 

effectiveness of a deep water aquatic 

exercise program in cancer-related fatigue 

in breast cancer survivors: a randomized 

controlled trial. 

Ja, med motiveringen att…  

Delvis, med 

motiveringen 

att… 

Nej, med 

motivering

en att… 

Går ej att 

bedöma, 

med 

motiveringen 

att… 

Syfte 

1. 
Är den granskade studiens syfte tydligt 

formulerat? 

Det står vad dom vill undersöka och vilka dom 

tänker undersöka det på 

   

2. 
Är eventuella frågeställningar tydligt 

beskrivna? 

 
Det finns en 

hypotes 

formulerad 

  

Metod 

3. 
Är designen lämplig utifrån studiens 

syfte? 

det är bra med RCT när man vill jämföra olika 

“behandlingar” eftersom man slumpmässigt delar 

grupperna och varav en blir kontrollgrupp.  

   

4. Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 
det är lätt att följa och se hur de gjort, finns tydliga 

rubriker 

   

5. Är undersökningsgruppen representativ? 

bröstcancerpatienter 25-65 år med avslutat 

behandling. 

   

6. 
Är inklusionskriterier och eventuella 

exklusionskriterier beskrivna? 

finns ett eget stycker om deltagrna, finns även en 

tydlig redovisning med ett flow-diagram om vilka 

som deltog 

   



 

 

 

7. 
Är undersökningsmetoden relevant i 

förhållande till studiens syfte? 

det är bra att de har en kontrollgrupp för att kunna 

jämföra utvecklingen och träningens effekt. 

   

8. Är validiteten diskuterad? 

  
hittar inget 

 

9. Är reliabiliteten diskuterad? 
enkäterna sägs ha hög reliabilitet. Dom har använt 

bl.a. test-retest med goda-höga resultat 

   

10. 
Är det beskrivet hur den statistiska 

analysen är utförd? 

t-test och chi-square test har använts. SPSS 

mjukvara användes vid analysen 

   

11. Är bortfallet beskrivet? Finns redovisat i diagrammet 
   

12. Görs relevanta etiska reflektioner? 

studien är godkänd av en etisk kommité och dom 

följer etiska riklinjer 

   

Resultat 

13. 
Är det resultat som redovisas tydligt och 

relevant i förhållande till studiens syfte? 

alla mätvärden finns redovisat i tabellen och det 

finns även förklarat vad tabellerna betyder. 

  
  

Diskussion 

14. 
Diskuteras den kliniska betydelse som 

studiens resultat kan ha? 

Vattengympan under 8v visade sig ha god effekt 

på de undersökta områdena, men även den sociala 

biten anses vara mycket positiv och en stor fördel 

för deltagarna 

   

15. 

Finns en kritisk diskussion om den 

använda metoden och genomförandet av 

studien? 

Kraftigare fatigue, lindras ofta mer, vilket kan 

påverka siffrorna i resultatet. 

   

 

  



 

 

 

 


