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SAMMANFATTNING

Bakgrund

Cancer är en folksjukdom. Forskning inom detta område utvecklas snabbt och tillbringar 
nya botemedel. Cancerrelaterad fatigue och sänkt livskvalité är de vanligaste negativa 
biverkningarna från cancer eller dess behandling. Det finns forskning som påvisar att 
fysisk aktivitet är hälsosamt och att den har skyddande effekt på visa sjukdomar. Effekter 
av fysisk aktivitet på cancer är fortfarande ganska ny kunskap men det finns 
rekommendationer för de fyra vanligaste cancrar: bröst-, prostata-, lung- och 
tjocktarmscancer. Behovet för liknande rekommendationer finns för andra cancertyper, då 
det skulle underlätta det hälsofrämjande arbetet för dessa patienter.

Syfte

Att beskriva hälsoeffekter av fysisk aktivitet vid diagnostiserad cancer hos vuxna.

Metod

Denna studie är en allmän litteraturöversikt. Inkluderade artiklar är granskade 
randomiserade kontrollerade studier på effekter av fysisk aktivitet på cancer som inte hör 
till de fyra vanligaste. Artiklarna hittades i litteraturdatabaserna: PubMed, CINAHL och 
Cancerlit.    

Resultat

Efter urvalet kvarstod 15 artiklar, som delades i två kategorier beroende på interventionens 
intensitet: låg- och mellanintensiv fysisk aktivitet samt högintensiv fysisk aktivitet. 
Patienter med olika typer av cancer samt under eller efter cancerbehandling ingick i 
studien. De vanligaste hälsorelaterade utfallen var livskvalité, fatigue samt fysisk form. 
Drygt hälften av artiklarna kunde påvisa statistiskt signifikant bättre utfall i 
interventionsgruppen jämfört med kontroller. Få patienter och bristande följsamhet kan ha 
bidragit till avsaknad av statistisk signifikans i vissa studier. Inga tydliga skillnader mellan 
interventionens intensitet kunde fastställas.

Slutsats

Fysisk aktivitet sågs i denna studie ha effekt på livskvalité, fatigue, fysisk form och vissa 
andra hälsoparametrar hos patienter med cancer som inte hör till de fyra vanligaste. En 
klinisk tillämpning av resultaten genom till exempel fysisk aktivitet på recept ses kunna 
gynna den studerade patientgruppen.

Nyckelord: Cancer, fatigue, fysisk aktivitet, hälsoeffekter, livskvalité



ABSTRACT

Background

Cancer is a widespread disease. Research in this area is developing rapidly resulting in new 
treatments. Cancer related fatigue and worsened quality of life are the most common 
negative outcomes of cancer and its treatment. There is research demonstrating that 
physical activity is healthy and that it has a protective effect on certain diseases. Effects of 
physical activity on cancer are still fairly new knowledge, but there are recommendations 
for the four most common cancers: breast, prostate, lung and colon cancer. The need for 
similar recommendations exists for other types of cancer, as it would facilitate the health 
promotion work for these patients.

Aim

To describe the health effects of physical activity in adult cancer diagnoses.

Method

This study is a general literature review. Included articles are peer reviewed randomized 
controlled trials on effects of physical activity on cancers that are not among the four most 
common. The articles were found in the literature databases: PubMed, CINAHL and 
Cancerlit.

Results

After selection fifteen articles remained and were divided into two categories depending on 
terms of the intensity of the intervention: low- and medium-intensity physical activity and 
high-intensity physical activity. Patients with different types of cancer and during or after 
cancer treatment were included in the study. The most common health-related outcomes 
were quality of life, fatigue and physical fitness. More than half of the articles showed 
statistically significantly better outcomes in the intervention group compared to controls. 
Few patients and lack of adherence may have contributed to the lack of statistical 
significance in some studies. No clear differences between the intensity of the intervention 
could be identified.

Conclusion

Physical activity was seen in this study to have an effect on quality of life, fatigue, physical 
fitness and some other health parameters, in patients with cancers that are not among the 
four most common. A clinical application of the results by, for example, physical activity 
on prescription could benefit the studied patient group.

Keywords: Cancer, fatigue, health related effects, physical activity, quality of life 
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INLEDNING

Inspirationen till detta arbete kommer från egna erfarenheter. Att kunna vara fysisk aktiv 
under cancerbehandling var mycket viktigt för mig. Det kändes som om att det var jag som 
hade kontroll över situation, fysisk aktivitet höll mig starkt både mentalt och fysiskt. Tack 
vare träningen orkade jag igenom den tuffa tiden. Den erfarenheten bidrog till mitt intresse 
inom området vid val av arbetets ämne. Det har visad sig att forskning på fysisk aktivitet 
inom cancer är mycket utvecklad när det gäller de vanligaste typer av cancer men att det 
saknas rekommendationer för patienter med andra typer av cancrar, som jag. Detta kan ha 
varit en av anledningarna till att jag inte fick någon rekommendation om fysisk aktivitet 
under behandling. Detta belyser problemet inom omvårdnad där det i vissa fall saknas 
kunskap om fysisk aktivitets påverkan på cancerpatienter som inte har någon av de 
vanligaste cancertyperna. Att hålla sig uppdaterat inom den senaste forskning är ett av 
sätten att utöka sin kunskap. Ett vanligt sätt att göra detta på är genom att läsa 
översiktsartiklar inom ämnet. Jag valde att göra en allmän litteraturöversikt för att besvara 
den viktiga frågan kring effekter av fysisk aktivitet på hälsan hos cancerpatienter med 
cancrar där tydliga rekommendationer saknas. 

BAKGRUND

Cancer

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är cancer, med cirka tio millioner årliga dödsfall 
den näst största orsaken till dödsfall i världen (Ferlay et al., 2018). Det är ett stort 
folkhälsoproblem. Cancer är ett samlingsnamn för flera sjukdomar, som innebär en 
onormal tillväxt av kroppens egna celler. Även om cancer kan uppstå i nästan alla typer av 
celler och vävnader drabbas vissa oftare än andra. Detta leder till att de vanligaste 
cancertyperna under 2018 var lung-, bröst-, tjocktarms- och prostatacancer (Bray et al., 
2018).

Cancerprevention är ett av sätten för att hantera detta stora folkhälsoproblem. Upp till 
hälften av alla cancerfall skulle kunna hindras genom att undvika riskfaktorer som till 
exempel rökning, alkoholkonsumtion och fetma. Andra preventiva åtgärder inkluderar 
regelbunden fysisk aktivitet och vaccinationer för att undvika infektionsrelaterade 
riskfaktorer. (WHO, 2019). Tidig diagnos och screening vid bröst-, och prostatacancer är 
en nyckel till lyckad behandling av cancer. Chanser att vara frisk ökar ju tidigare 
tumörerna kan upptäckas (Loud & Murphy, 2017). 

Behandlingen kan innebära en kombination av: kirurgi, strål- eller läkemedelsbehandling. 
Stora framsteg har gjorts inom alla dessa behandlingsalternativ. Ett nytt sätt att angripa 
cancerceller genom att aktivera det egna immunförsvaret belönades med Nobelpris 2018 
(NobelPrize.org, 2018). En annan behandlingsform, som också är en 
cancerpreventionsåtgärd är fysisk aktivitet (Cancerfonden, 2017).

Både cancersymptomen och behandlingen har negativ påverkan på patientens hälsa. Till de 
fysiska sidoeffekterna hör bland annat cancerrelaterad fatigue, smärta, försämrad 
immunförsvar, medan psykologiska effekterna är till exempel stress, social isolering och 
ångest (Burke et al., 2017). Cancerrelaterad fatigue och minskad hälsorelaterad livskvalité 
är de två vanligaste biverkan från cancer och/eller behandling (Berger et al., 2015). 
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Fatigue definieras som subjektiv, ständig trötthet, energiförlust, som påverkar dagliga 
aktiviteter. Hos friska individer har den en skyddande roll mot stress. Cancerrelaterad 
fatigue som är direkt orsakad av cancer eller dess behandling, förbättras däremot inte av 
vila (Berger et al., 2015). Patofysiologi av cancerrelaterad fatigue är fortfarande okänd. 
Allmänt kan den delas in i fysisk och psykisk fatigue (Neefjes, van der Vorst, Blauwhoff-
Buskermolen, & Verheul, 2013). 

Precis som fatigue påverkas patientens livskvalité såväl av cancern direkt som av dess 
behandling. Livskvalité sänks som mest vid diagnostillfället, då patienter upplever psykisk 
stress. Under behandling är det fatigue som sänker livskvalitén mest på grund av effekter 
på fysisk mående. Långtidsöverlevarna upplever bättre livskvalité, då de oftast hittat 
strategier att hantera de psykologiska och fysiska påfrestningar. (Redaelli, Stephens, 
Brandt, Botteman, & Pashos, 2004)

Fysisk aktivitet och dess effekter på hälsa

Kroppsrörelse utförd av skelettmuskulatur som innebär energiförbrukning är definitionen 
av fysisk aktivitet (Edberg, Wijk, & Castoriano, 2009). I denna uppsats begränsas 
begreppet fysisk aktivitet till kroppsansträngningar som inte är vardagsmotion, alltså allt 
från snabba promenader till konditions- och styrketräning.

Det är känt att fysisk aktivitet är gynnsamt för hälsan generellt. Det finns evidens för 
fysiska och psykiska hälsoeffekter av fysisk aktivitet (Ruegsegger & Booth, 2018). 
Dessutom kan fysisk aktivitet ha skyddande effekter mot visa sjukdomar och även förlänga 
livet om utövad oftare och med högre intensitet än allmänna rekommendationer (Pedersen, 
2019). Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar minst 150 minuter av fysisk 
aktivitet med måttlig intensitet per vecka för vuxna (World Health Organization, 2015). 
Vidare finns det samband mellan dos av fysisk aktivitet och risk för att bli drabbad av 
ohälsa eller förtidigt död. Risken minskar i samband med ökning av fysisk aktivitet. Det 
betyder att risken är störst vid fysisk inaktivitet men minskar redan vid låg intensitet för att 
vidare ge betydligt effekt vid måttlig- och hög intensitet (Statens folkhälsoinstitut, 2012). 

Fysisk aktivitet och cancer

Det finns olika mekanismer liggande bakom hälsosamma effekter av fysisk aktivitet vid 
cancersjukdom. Några av dessa är: förbättring av immunförsvaret (motverkar spridning 
och tillväxt av tumörceller), förbättrar tarmfunktion (minskar exponering för toxiska ämne) 
samt minskar systemisk inflammation (McTiernan, 2008). Träningens positiva effekter vid 
cancer är dock fortfarande relativt ny kunskap vilket gör att rekommendationerna om 
träning kan saknas. Förr fick patienter höra att de ska vila. Nuförtiden är det belagt att det 
finns många fördelar med regelbunden träning men många känner sig fortfarande osäkra 
och avstår helt (Cancerfonden, 2017). Socialstyrelsen publicerar nationella riktlinje 
innehållande rekommendationer om bland annat prevention, diagnostik och omvårdnad vid 
cancer. Det finns även rekommendationer gällande fysisk aktivitet, dessvärre omfattar den 
bara de vanligaste typer: bröst-, prostata-, tjock- och ändtarmscancer. (Socialsttyrelsen, 
2015)

Större delen av evidensen, när det gäller fysisk aktivitet för cancer, kommer från 
översiktsartiklar och baseras på observationsstudier (Friedenreich & Orenstein, 2018). I 
sådana studier kan det uppkomma störfaktorer. De gör det svårt att veta vad som orsakat 
eventuella skillnader mellan grupper. Det finns också sammanställningar av randomiserade 
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kontrollerade studier (Chiu, Huang, Chen, Hou, & Tsai, 2015; Loughney, West, Kemp, 
Grocott, & Jack, 2016), men de innehåller oftast få studier till exempel Loughney et al 
(2016) inkluderade fyra studier och Chiu et al (2015) baserades på två. Under senaste åren 
har det kommit nya, större studier där deltagarna randomiseras till fysisk aktivitet. 
Resultaten har precis börjat sammanställas i översiktsartiklar för de vanligaste 
cancerformerna som bröstcancer (Abdin, Lavallée, Faulkner, & Husted, 2019; Demark-
Wahnefried, 2006; Sebio Garcia, Yáñez Brage, Giménez Moolhuyzen, Granger, & 
Denehy, 2016). Dock saknas liknande sammanställningar för mer ovanliga cancerformer.

Definition av begrep hälsa

Det för alla människor viktiga begreppet ”hälsa” har historiskt definierats på en mängd 
olika sätt. Två av de vanligaste är det biomedicinska sättet där hälsa definieras som 
frånvaro av sjukdom och det humanvetenskapliga där ett mer holistiskt synsätt används 
(Nordström Torpenberg, 2008).

Det biomedicinska perspektivet presenteras i Boorse biostatistiska hälsoteori där människa 
räknas som frisk när den kan utföra alla de vanliga fysiologiska funktionerna (Boorse, 
1977). Det perspektivet på hälsan inkluderar inte de sociala samt psykologiska aspekterna 
därför fick den mycket kritik. En av de främsta och mest citerade kritikerna av 
biomedicinska perspektivet, Engel tyckte bland annat att det perspektivet var oflexibelt och 
ineffektivt sätt för att vinna över sjukdomen. Han tyckte att det biopsykosociala 
perspektivet som inkluderar social och psykologisk aspekt var mer effektiv och relevant 
(Engel, 1977). Enligt Kontos (2011) presenterade Engel bara argumentet från psykiatriker, 
generella systemteoretiker och sig själv utan att inkludera argumentet från den 
biomedicinska sidan (Kontos, 2011). Även om denna kritik saknar argumentation från 
båda sidorna betyder det inte att biomedicinska synsättet automatiskt är korrekt (Kontos, 
2011).

Istället för att välja något av de ovanstående perspektiven ser omvårdnadsteoretiker, som 
Virginia Henderson på hälsan på ett nytt sätt. Hälsan för henne är en process som 
människan skapar och upplever själv (Henderson, 1991). Detta kallas för det 
omvårdnadsvetenskapliga perspektivet på hälsa och används inom 
sjuksköterskeprofessionen. Det innebär att sjuksköterskan förutom att direkt bekämpa 
sjukdom också ska stärka personers resurser och potential (Nordström Torpenberg, 2008). 
Då det är Hendersons omvårdnadsteori, som är central för sjuksköterskeprofessionen 
valdes den som grund för denna litteraturöversikt.

Sjuksköterskans hälsofrämjande ansvar
Målet med omvårdnad är bland annat att främja hälsa och välbefinnande samt förebygga 
ohälsa. I sjuksköterskans arbete ingår hälsofrämjande åtgärder. Att hålla sig uppdaterad 
samt inhämta ny kunskap från den senaste forskningen skulle kunna bidra till att 
sjuksköterskan kan utöva det hälsofrämjande arbetet på det bästa sättet 
(Sjuksköterskeförening, 2016). Alla cancerpatienter har rätt till kontaktsjuksköterska som 
har ansvar för patienten och närstående under hela behandlingsprocessen. 
Kontaktsjuksköterska skapar en individuell vårdplan för patienter samt hjälper med 
återhämtning, rehabilitering från- och följsamhet till behandling (Hellbom, 2018).

Det finns olika metoder för att förebygga ohälsa och förbättra hälsan hos patienter. En av 
dessa metoder är fysisk aktivitet på recept (FaR), det vill säga fysisk aktivitet, som kan 
ordineras av legitimerad personal till såväl friska som sjuka personer för att öka deras 
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fysiska aktivitet. Det är en individanpassad skriftlig ordination med syftet att förebygga 
och/eller behandla vissa sjukdomstillstånd. Ordinationen grundas på FYSS (Fysisk 
aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) som är en kunskapsbank om 
bland annat fysisk aktivitet. Den belyser de områden där effekterna av fysisk aktivitet har 
ett vetenskapligt underlag. (Kallings, 2009) 

Sjuksköterskan skulle dra nytta av att ha en grundlig kunskap om rekommendationer kring 
fysisk aktivitet vid olika diagnoser. Detta för att kunna ordinera en sådan personcentrerad 
metod som FaR är eftersom visa aktiviteter kan vara olämpliga. Dessutom kunskapsbrist 
kan leda till överdriven försiktighet vilket resultera i otillräckligt effekt av fysisk aktivitet 
(Kallings, 2010). 

Problemformulering 

Det finns omfattande evidens för positiva effekter av fysisk aktivitet för några vanliga 
cancertyper till exempel bröstcancer, tjocktarmscancer, lungcancer etcetera åtminstone i 
det korta tidsperspektivet. Dessvärre saknas det översikter för andra cancertyper. Detta gör 
det hälsofrämjande arbetet mycket svårt, då man inte vet vilka rekommendationer som 
gäller för personer med en cancertyp som inte hör till de vanligaste.

Målet med denna studie är att på ett systematiskt sätt sammanställa senaste forskningen 
kring den fysiska aktivitetens effekter på personer med cancer för att på sätt öka 
kunskapsnivån hos sjuksköterskeprofessionen. Detta kommer att belysa faktorer som kan 
bidra till en förbättrad omvårdnad av- samt hälsofrämjande åtgärder för cancersjuka 
personer.

SYFTE
Att beskriva hälsoeffekter av fysisk aktivitet vid diagnostiserad cancer hos vuxna. 

METOD

Design

Preliminär artikelsökning visade att det saknas en överblick över den relevanta senaste 
forskningen. Enligt Forsberg och Wengström (2016) är litteraturöversikt en lämplig metod 
för att skapa en översikt för att inhämta ny kunskap.

Den valda metoden för studien är därför en icke-systematisk litteraturöversikt (Forsberg & 
Wengström, 2016). Denna metod valdes för att ge översikt över den befintliga kunskapen 
samt belysa den senaste forskning om effekter av fysisk aktivitet hos personer med cancer.

Snabb utveckling av behandlingar kräver ständig uppdatering inom den nyaste forskning. 
Evidensbaserad vård är ett förhållningssätt som ställer krav på vårdgivaren att kontinuerligt 
tillämpa behandlingar som är beprövade. Hälso- och sjukvården ska ligga på aktuell 
evidensbaserad grund, därför behövs det litteraturöversikt i vården (Rosén, 2017). 
Sjuksköterskans kompetenser ska vara baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet, 
vilket innebär ständig uppdatering av sjuksköterskans kunskaper inom lämpligt 
verksamhetsområde.



Arbetsmaterial, får ej kopieras
9

Urvalskriterier

Avgränsningar
I studien användes vetenskapliga originalartiklar, granskade av oberoende experter inom 
området och sedan godkända för publicering för att säkerställa god vetenskaplig kvalité 
enligt Henricson (2017). Bara engelskspråkiga artiklar valdes då majoriteten av den mest 
aktuella medicinska forskningen publiceras i engelskspråkiga tidskrifter enligt Jemielniak 
Masukume och Wilamowski (2019). Det fanns ingen avgränsning gällande antalet 
inkluderade patienter eftersom de flesta studier på fysisk aktivitet för cancer oftast studerar 
relativt små populationer.

Inklusionskriterier
Endast primärkällor som använt den kvantitativa metoden och svarat på studiens syfte 
inkluderades. För att uppnå så hög kvalité på evidensen som möjligt valdes enbart 
etikgodkända, randomiserade, kontrollerade kliniska studier (Burns, Rohrich, Chong, & 
Chung, 2011). För att belysa så homogen grupp som möjligt, när det gäller behandling och 
utfall inkluderades bara studier med vuxna (18 år eller äldre) deltagare. I denna studie 
valdes utfallsmått som har en direkt inverkan på antingen cancersymptomen eller 
biverkningarna från dess behandling, såsom livskvalité, fatigue, etcetera. Eftersom 
litteraturöversikt ska vara baserad på senaste forskning, (Forsberg & Wengström, 2016) 
bara artiklar publicerade under senaste 5 år inkluderades.

Exklusionskriterier
Översiktsartiklar exkluderades från sökning då de är sekundärkällor (Polit & Beck, 2017). 
Eftersom det redan finns relativt nya systematiska litteraturöversikter för de vanligaste 
cancerformerna såsom bröst-, prostata-, lung- och tjocktarmscancer (Bray et al., 2018) 
exkluderades studier där majoriteten av patienter hade någon av de cancer. 

Datainsamling

En sökplan gjordes för att kunna återskapa resultaten från databassökningen (Polit & Beck, 
2017). Databassökning genomfördes i flera databaser för att öka möjligheten till att hitta 
stort antal relevanta artiklar. Databaser som användes var: Public Medline (PubMed), en av 
världens största artikeldatabaser för forskningsartiklar; Cumulativ Index to Nursing & 
Allied Health Literature (CINAHL), en databas med fokus på forskningslitteratur inom 
hälsa och sjukvård; samt Cancer litterature (CancerLit), en database med fokus på 
forskning inom cancer. I PubMed användes indexord Medical Subject Headings [MeSH] 
medan i CINAHL användes istället CINAHL Headings. Båda databaser inkluderar 
omvårdnadsfokus och är därför relevanta för denna studie. CancerLit innehåller 
cancerrelaterade artiklar publicerade under senaste 30 åren. Termer som användes vid 
sökning var relaterade till studiens syfte, och inkluderade: physical activity, exercise, 
cancer, neoplasm, oncology, tumor, malignancy, intervention, randomized. Sökningen 
avgränsades eller expanderades med hjälp av de booleska sökoperationerna AND, OR samt 
NOT (Forsberg & Wengström, 2016). För att undvika oprecisa träffar där sökorden endast 
nämns i förbigående avgränsades sökningen till titel och abstract med hjälp av operatorer 
Title/Abstract i PubMed och AB i CINAHL. Olika kombinationer av sökorden och 
parametrar, samt antalet träffar som de gav redovisas i tabell 1.

Innan artiklar inkluderades i den slutliga resultatanalysen, granskades de för att se om de 
uppfyllde urvalskriterier. Därefter lästes abstrakt av valda artiklar. Artiklar som passade till 
studiens syfte samt besvarade frågor rörande valda ämnet lästes i sin helhet. I detta steg 
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sållades 15 av artiklarna bort då de antingen innehöll andra interventioner förutom fysisk 
aktivitet, beskrev en av de vanliga cancertyperna från exklusionskriterierna eller var bakom 
en betalvägg.

Tabell 1. Databassökning 

Databas Sökord

Antal 
träffar

Antal 
lästa 
abstra
kt

Antal 
lästa 
artikl
ar

Antal 
inkludera
de 
artiklar

PubMed
20190907

(("physical 
activity"[Title/Abstract] OR 
exercise[MeSH Terms]) AND 
(cancer[MeSH Terms] OR 
neoplasm[MeSH Terms]) AND 
intervention[Title/Abstract] 
AND "last 5 years"[PDat] AND 
English[lang] AND 
Randomized[Title/Abstract] 
NOT breast[Title/Abstract] NOT 
prostate[Title/Abstract] NOT 
colorectal[Title/Abstract] NOT 
lung[Title/Abstract])

66 43 16 5

Cancerlit
20190909

("physical activity" OR exercise) 
AND (cancer OR neoplasm) 
AND intervention AND 
randomized NOT breast NOT 
colorectal NOT colon NOT 
prostate NOT lung
[Clinical Trial, Last Five Years, 
Medicine]

248 3 2 1

CINAHL 
20190909

TI ( physical activity or exercise 
) AND AB randomized NOT 
AB breast NOT AB colon NOT 
AB prostate NOT AB lung NOT 
AB colorectal AND AB ( cancer 
or neoplasms or oncology or 
tumor or malignancy )

118 17 12 9

Totalt 432 63 30 15

Kvalitetsgranskning

Friberg betonar vikten av att granska valda artiklars kvalité annars vet man inte vad 
analysen är baserad på (Friberg, 2017). Valda artiklar utvärderades enligt Sophiahemmets 
bedömningsunderlag (                          Bilaga A - VETENSKAPLIG KVALITET) (Berg, 
Dencker, & Skärsäter, 1999; Willman, Bahtsevani, & Nilsson, R. Sandström, 2016) för att 
avgöra studiernas kvalité. Alla inkluderade studier (                   Bilaga B - Matris över 
inkluderade artiklar) var metodologiskt välgjorda och ingen studie exkluderades på grund 
av brister i kvalitén. Därför inkluderades även artiklar med kvalitetsgradering III.



Arbetsmaterial, får ej kopieras
11

Dataanalys

Databassökningar genererade 15 artiklar som handlar om effekter av olika typer av fysisk 
aktivitet hos patienter med cancerdiagnos. Alla artiklar beskrev randomiserade 
kontrollerade studier samt använde den kvantitativa metoden för analys. Artiklar lästes 
flera gånger för att bekanta sig med innehållet och få övergripande förståelse samt för att 
markera textdelar relaterade till svaret på studiens syfte. Detta var den första fasen i den 
integrerade analysen av artiklar enligt Friberg (2017). Senare sammanfattades artiklarna 
för att kunna fånga det viktigaste från innehållet. Då de valda 15 artiklarna utgjorde en stor 
mängd källdata tabulerades den viktigaste informationen från artiklarna i en matris (                   
Bilaga B - Matris över inkluderade artiklar) enligt rekommendationerna från (Polit, D.F.,& 
Beck, 2017). Utöver artikelidentifierande information såsom publiceringsår, författare, 
etcetera innehöll matrisen syfte, resultat, kvalité samt de viktigaste metodologiska 
parametrarna som design, urval, analysmetod och dylikt. Matrisen användes sedan för att 
identifiera skillnader och likheter mellan artiklarna beträffande val av metod, typ av 
intervention, urval, etcetera. Grupperingar enligt: under- och efter behandling, typ av 
utfallsparametrar, typ av cancer samt interventionens typ och intensitet studerades. Enbart 
en av dessa kunde leda till välavgränsade artikelgrupper. Denna gruppering var baserad på 
interventionens intensitet, låg- till medelintensiv fysisk aktivitet samt högintensiv fysisk 
aktivitet, och var på så sätt också relevant för att besvara studiens syfte.

Sista steget i den integrerade analysen innebar sortering av materialet enligt den 
identifierade grupperingen för att slutligen kunna komma till en ny helhet som beskrivs av 
Friberg (2017).

Forskningsetiska överväganden

Enligt Kjellström (2017) kräver även litteraturöversikt etiskt förhållningssätt särskilt när 
den genomförs av studenter. Det finns en risk för feltolkning på grund av begränsad 
engelsk språkkunskap samt låga metodologiska kunskaper. Därför inkluderades bara 
vetenskapliga artiklar godkända av en etisk kommitté. Dessa lästes noga för att få fram 
bästa resultat och för att behålla bra kvalitet på studie.

Helsingforsdeklarationen betonar att patientens hälsa ska prioriteras framför behov av ny 
forskning. Därför måste forskningen balansera mellan å ena sidan behovet av ny kunskap, 
som är nödvändig för utvecklingen av samhället och å andra sidan den sårbara människan i 
en svår situation som samtidigt ska medverka i studien (World Medical Association, 2013). 
Studiens deltagare ska inte utsättas för någon fysisk eller psykisk fara och de ska ha rätt till 
att avsluta medverkan i studien när de vill, utan att behöva motivera sitt val. Risker som 
forskning medför ska inte överväga dess nytta för deltagaren (Vetenskapsrådet, 2017).

Under skrivning av denna litteraturöversikt gjordes forskningsetiska överväganden för att 
undvika egna värderingar som skulle kunna påverka resultat av arbetet. Enligt Forsberg 
och Wengström (2016) kan forskarens egna åsikter och tänkesätt påverka studiers 
slutsatser och leda till dubbeltydighet, olika forskare kan komma fram till olika resultat 
beroende på deras studieområde.   

Enligt Vetenskapsrådets riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2017) får varken fusk, osanning eller 
ohederlighet förekomma inom forskning. Det är emot god vetenskaplig sed. Dessa 
principer har noga följts i alla steg av detta arbete. För att minska risken för plagiering 
kontrollerades denna litteraturöversikt med plagiatprogrammet Urkund.
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RESULTAT

Resultat presenterades under följande kategorier. I kategori låg- till medelintensiv fysisk 
aktivitet ingick interventioner, som raska promenader, qigong, Tai Chi, det vill säga lättare 
former av styrke- och konditionsträning med få pass per vecka. I kategori högintensiv 
fysisk aktivitet ingick studier med tyngre och/eller mer frekvent styrke- och 
uthållighetsträning. Åtta artiklar tillämpade en lättare variant av interventionen medan sex 
en tyngre. En artikel (Kampshoff et al., 2015) använde båda metoder, därför har den 
räknats med i bådagrupper, men i analysen användes bara den del av intervention som 
passade till respektive gruppen. 

Låg- till medelintensiv fysisk aktivitet

Fem studier undersökte hälsoeffekter av lågintensiv träning (Chuang, Yeh, & Chung, 2017; 
Iyer et al., 2018; W. Zhou, Wan, Chen, Qiu, & Luo, 2018; Y. Zhou et al., 2017). Deras 
resultat varierade men de flesta påvisade positiva statistisk signifikanta effekter av den 
typen av träning (Chuang et al., 2017; W. Zhou et al., 2018; Y. Zhou et al., 2017). 
Artiklarna mätte effekter av lågintensiv träning hos patienter under- (Chuang et al., 2017) 
samt efter (Iyer et al., 2018; Y. Zhou et al., 2017) cellgiftbehandling och under strål- eller 
cellgiftterapi (W. Zhou et al., 2018).  

En av studierna som kunde visa statistiskt signifikanta effekter av fysisk aktivitet 
innefattade Chan-Chuang qigong träning (Chuang et al., 2017). Träningen levererades i 
form av ett hembaserat program, understödd av en sjuksköterskeframställd manual. Målet 
med studien var att undersöka om interventionen kunde hjälpa patienter med non-
Hodgkins lymfom (NHL) att minska fatigue. Chan-Chuang qigong hade effekt på både 
förekomsten och intensiteten av fatigue. Positiva effekter uppmättes också på patienternas 
sömnkvalité och blodvärden i qigong-gruppen. Statistisk signifikanta resultat kunde ses 
också i (Zhou et al., 2018), där patienter under behandling för näs- och svalgcancer fick 
träna Tai Chi. Blandning av de fysiska övningarna samt andnings- och meditationstekniker 
hjälpte patienterna att minska såväl den psykiska, som den fysiska aspekten av fatigue. 

Två artiklar, Iyer et al. (2018) samt Zhou et al. (2017) inkluderade kvinnor diagnostiserade 
med äggstockscancer där interventioner bestod främst av snabba promenader. I Zhou et al. 
(2017) kunde den initiala statistiska analysen inte påvisa statistiskt signifikanta skillnader 
mellan grupperna. Efter korrigering för följsamhet till intervention, det vill säga mängden 
fysisk aktivitet och uppfyllnad av träningsmålen (minst 150 min ordinerad fysisk 
aktivitet/vecka) blev effekterna av interventionen statistiskt signifikanta, minskning av 
fatigue och förbättring av livskvalité. I Iyer et al. (2018) testades effekten av lågintensiv 
träning på förekomst av lymfödem i nedre extremiteterna, som är en sidoeffekt av 
cancerbehandling. Resultat var inte statistiskt signifikant. Forskarna föreslår utformning av 
uppföljd studie för att hitta lämplig typ av träning för patienter med äggstockscancer som 
skulle kunna förbättra deras livskvalité. 

Två artiklar undersökte effekter av medelintensiv träning på patienter med akut leukemi i 
den tidiga fasen av cellgiftbehandling (Bryant et al., 2018; Wehrle, Kneis, Dickhuth, 
Gollhofer, & Bertz, 2019). I Bryant et al. (2018) sågs en trend till en förbättring av fatigue 
i träningsgruppen. Denna trend var dock inte statistiskt signifikant och artikelförfattarna 
föreslår större studier för att bekräfta resultatet. I Wehrle et al. (2019) kunde inga 
betydelsefulla skillnader mellan grupperna ses på den första primära utfalls variabeln, 
livskvalité trots en signifikant förbättring av muskelstyrkan och uthålligheten hos den 
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styrketränande gruppen även under intensiv behandling. Däremot statistik signifikans 
uppkom. Ett annat fynd från Wehrle et al. (2019) är att träning kan vara säker även för 
patienter i avancerat stadie av sjukdomen då det inte sågs någon skillnad mellan grupperna 
när det gällde oönskade effekter.  

Det fanns en studie som jämförde effekter av styrketräning i övervakad form och hemma, 
på livskvalité och fatigue (Steindorf et al., 2019). I denna inkluderades patienter med 
bukspottkörtelcancer under behandling samt efter operation. Det fanns ingen statistiskt 
signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen efter sex månaders 
träningsprogram. Dock sågs en kliniskt relevant och statistiskt signifikant skillnad i 
livskvalité och fysisk funktion efter tre månaders träning. Liknande resultat uppkom 
mellan hembaserad och övervakad träning. Artikelförfattarna förklarade detta med att 
följsamheten till interventionen sågs sjunka stadigt under studien. 

En annan studie jämförde effekter av två olika typer av fysisk träning hos cancer 
överlevare (Kampshoff et al., 2015). Grupp med låg- till medelintensiv styrke- och 
uthållighetsträning såg signifikant bättre resultat än kontrollgruppen på fatigue och 
syreupptagningsförmåga (VO2-max).

I en pilotstudie undersökte studieledarna möjligheten att genomföra en studie med 
patienter med huvud- och halscancer med kakeksi under strålbehandling (Grote, Maihöfer, 
Weigl, Davies-Knorr, & Belka, 2018). Möjligheten att rekrytera till studien, 
studiegenomförande samt risker och fördelar med övervakad styrketräning undersöktes i 
denna studie. Ingen statistiskt signifikant förbättring på någon av hälsoparametrarna kunde 
ses i denna studie. Dock sågs det trender mot bättre resultat samt styrkeökning i 
interventionsgruppen.   

Högintensiv fysisk aktivitet

Två studier utvärderade resultat av högintensiv styrke- eller uthållighetsträning på bland 
annat patienter under palliativ behandling (Jensen et al., 2014; Schuler et al., 2017). I båda 
studierna genomgick patienter cellgiftbehandling eller hade just avslutad den. Resultatet 
från Jensen et al. (2014) påvisade statistiskt signifikant lägre nivåer av fatigue och smärta, 
en tydlig förbättring av livskvalité och sömnlängd samt högre nivå av fysisk och social 
funktion. Styrketräningsgruppen hade dessutom något bättre följsamhet (i snitt 13 procent 
fler träningspass avklarade) i jämförelse med gruppen som tränade uthållighet. Medan i 
Schuler et al. (2017) sågs inga statistiskt signifikanta skillnader, men fatigue samt fysisk 
funktion förbättrades i interventionsgruppen. En stor del av studiedeltagare var palliativa 
patienter därför ansåg artikelförfattarna att resultaten kan tillämpas också i denna grupp av 
patienter. Forskarna undersökte också effekter av självträning i jämförelse med träning 
med assistans av en fysioterapeut. Patienter i gruppen med professionell tillsyn uppvisade 
bättre effekter. 
  
Det genomfördes en studie med 120 deltagare där det undersöktes en form av 
rehabilitering baserad på högintensiv träning (Samuel et al., 2019). Patienter med huvud- 
och halscancer under cellgifts- och strålbehandling fick bättre fysisk funktion och 
livskvalité efter intervention. Denna typ av träning sågs också ha förebyggande effekter på 
ökningen av fatigue. Effekter av träning var statistiskt signifikanta. Dock kunde inga 
signifikanta skillnader mellan grupperna i blodvärdesparametrar uppmätas. 
Artikelförfattarna rekommenderade att denna typ av träning inkluderas i behandlingsrutin 
av patienter med huvud- och halscancer. 
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En studie inte visade någon statistik signifikant effekt av högintensiv träning på 
progressionsfri överlevnad hos patienter med lymfkörtelcancer efter behandling var 
(Courneya et al., 2015). Patienter blev randomiserade till tolv-veckors övervakad 
konditionsträning. Det sågs en kliniskt relevant effekt bland de som erhöll interventionen. 
Därför bedömde forskarna att det kunde ha funnits en koppling mellan progressionsfri 
överlevnad och fysisk aktivitet. Det sågs också en förbättring på slutförande av behandling 
och respons på lymfom i gruppen som fick intervention. Dock hade interventionsgruppen 
fått andra- och tredje linjens behandling i större utsträckning än kontrollgruppen, vilket kan 
ha haft en påverkan. Författarna ansåg att de kliniskt relevanta skillnaderna mellan 
interventions- och kontrollgruppen och andra positiva effekter kunde relateras till 
interventionen, trots avsaknaden av statistisk signifikans.

Målet med en annan studie var att se om det är möjligt att öka träningsdosen samt få 
positiva effekter på livskvalité hos canceröverlevare vid telefonuppföljd träning 
(Vallerand, Rhodes, Walker, & Courneya, 2018). Studien kom fram till att en sådan typ av 
träning kan hjälpa med att öka träningsdos samt förbättra den mentala hälsan men hade 
ingen statistiskt signifikant effekt på varken livskvalité eller fatigue. En redan nämnd 
studie av Kampshoff et al. (2015) hade också gjorts på canceröverlevare. En av 
interventionerna i denna studie innebar högintensiv styrke- och konditionsträning. Jämfört 
med kontrollgruppen sågs klart statistiskt signifikanta förbättringar vad gäller maximalt 
syreupptagningsförmåga och fatigue, precis som för gruppen som fick låg- till 
medelintensiv träning. Den högintensiva studie armen kunde däremot också uppvisa 
signifikant effekt på livskvalité och ångest, till skillnad från gruppen med låg- till 
medelintensiv träning.

Utvärdering av en annan studie visade ingen fördelaktig effekt av övervakad högintensiv 
träning på fysiskt form, fatigue eller livskvalité hos patienter med blodcancrar efter 
stamcellstransplantation jämfört med kontrollgrupp (Persoon et al., 2017). Fatigue och 
hälsorelaterad livskvalité förbättrades i båda grupper men utan signifikant skillnad mellan 
grupper, vilket kunde enligt författarna bero på bland annat bristfällig följsamhet till 
interventionen.

DISKUSSION 

Resultatdiskussion

Studiens syfte var att beskriva hälsoeffekter av fysisk aktivitet vid diagnostiserad cancer 
hos vuxna. Flera av studierna som ingick i litteraturöversikten visade på statistiskt 
säkerställda positiva effekter av fysisk aktivitet på hälsan hos cancerpatienter. 
Hälsoeffekterna sträckte sig från lindring av cancersymptom till minskning av biverkningar 
från cancerbehandling. Detta är i linje med andra studier på patienter med de vanligaste 
cancerformerna som till exempel bröst- och prostatacancer (Cramp & Byron-Daniel, 2012; 
Shephard, 2017). Majoriteten av studierna kunde dock inte påvisa någon signifikant effekt 
av fysisk aktivitet på olika hälsoparametrar.

En möjlig anledning till en så stor andel ”negativa” studier, det vill säga sådana som inte 
lyckas påvisa statistiskt signifikant skillnad mellan studiegrupperna på den primära 
utfallsparametern kan ha varit bristen på statistisk styrka. Flera studier hade inkluderat för 
få patienter eller överskattat de förväntade studieeffekterna under designfasen. Några av 
studierna var också designade för att studera genomförbarheten av en intervention som 
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innebar fysisk aktivitet för en patientgrupp med svår cancer eller behandling. Två av 
studierna kunde också förklara bristen av statistiskt signifikant skillnad i slutet av 
interventionen med sjunkande följsamhet (Steindorf et al., 2019; Y. Zhou et al., 2017). 
Detta understryker vikten av att främja patientens egenresurser, en del av sjuksköterskans 
hälsofrämjande arbete, och framförallt vad som händer när en intervention saknar denna 
aspekt (Nordström Torpenberg, 2008). 

I studierna där hälsoparametrarna kom först som sekundära utfallsparametrar kan bristen 
av statistisk signifikans på dessa förklaras med att de inte var designade för att ha 
tillräckligt med statistisk styrka för att påvisa skillnader (Henricson, 2017). Det kan krävas 
större studie med flera deltagare för att påvisa statistik signifikans hos sekundära utfall. Det 
fanns också negativa studier där en eller flera sekundärvariabler visat sig vara statistiskt 
signifikanta. Detta kan vara en effekt av slumpen, men kan också behöva bekräftas i 
uppföljningsstudier.

Cancerrelaterad fatigue, livskvalité samt styrke- och uthållighetsparametrar var de 
vanligaste utfallsparametrarna. Då forskarna valt att mäta just dessa variabler är det möjligt 
att det finns andra hälsoeffekter av fysisk aktivitet, som ännu inte undersökts. Då det 
saknas objektiva utfallsmått när det gäller dessa parametrar med undantaget för en del 
styrke- och uthållighetsbaserade sådana, låg tonvikten i studierna på självskattningskalor. 
Dessa utgjordes i de flesta fallen av väletablerade och således pålitliga instrument som till 
exempel Multidimensional Fatigue Inventory (MFI) och European Organization for 
Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC-QLQ). Bristen 
på objektiva mätverktyg skulle kunna utgöra en potentiell svaghet i studier av effekt. Dock 
anses det snarare vara en styrka med tanke på denna litteraturöversikts syfte och 
bakomliggande teori. Då syftet utgått från effekter av fysisk aktivitet på hälsa, som enligt 
omvårdnadsteorin bakom hälsobegreppet, är något som människan skapar och upplever 
själv (Henderson, 1991) bör effekten också mätas utifrån hur patienten upplever den, alltså 
via självskattning. Vidare passar också den valda interventionen, fysisk aktivitet också 
väldigt bra in på det rådande hälsobegreppet i och med att det är något som patienten 
utövar och därmed skapar sin hälsa.

Fem av nio studier undersökte låg- till måttligintensitet träning påvisade positiva statistisk 
signifikanta effekter på hälsan hos cancer patienter. Motsvarande andel bland studier med 
högintensiv fysisk aktivitet var något lägre, tre av sju. Det är osannolikt att detta skulle 
representera en verklig skillnad mellan interventionerna kanske till en fördel för den låg- 
till medelintensiva varianten. Det ät mer troligt att intensiteten potentiellt inte har så stor 
betydelse för de positiva effekterna. I studier som gjorde direkta jämförelser sågs det i 
enstaka fall bättre effekter av den högintensiva träningen, dock inte på alla parametrar, 
vilket också talar emot en skillnad mellan intensiteterna. Tidigare forskning framhåller att 
det eventuellt är uthållighetsträningen som kan ha bättre effekter på hälsan än till exempel 
styrketräning (Bergenthal et al., 2014; Cramp & Byron-Daniel, 2012). Då det var svårt att 
göra en sådan avgränsning i denna litteraturstudie kan detta fynd inte bekräftas. De testade 
grupperna och interventionerna varierade dock en hel del, från patienter med svår cancer 
till överlevare år efter sista behandling, samt raska promenader till qigong till styrke- och 
uthållighetsträning. Detta gör att det blir svårt att jämföra intensiteterna med varandra. 

Det var också svårt att dela in studierna med intervention i form av övervakad eller 
hembaserad träning, då flera artiklar innehöll både och, samt graden av övervakning var 
svår att värdesätta. Dock sågs liknande resultat som tidigare rapporterats annanstans där 
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övervakad träning verkar ha haft större effekter på hälsan i jämförelse med hemmabaserad 
träning (Amireault, Godin, Lacombe, & Sabiston, 2015; Baumann, Zopf, & Bloch, 2012). 
En av anledningarna kan vara en viss mått av överrapportering när det handlar om 
hembaserad träning jämfört med den övervakade sorten (Amireault et al., 2015). För att 
kunna generalisera resultaten är det dock viktigt att även ha med hembaserad träning då 
inte all patienter har tillgång till övervakad träning och för att även den oövervakade 
varianten visat sig ha positiva effekter (Steindorf et al., 2019). Telefonunderstödd träning, 
som testats i en av studierna kan vara ett bra alternative till den helt självständiga och den 
övervakade (Vallerand et al., 2018), vilket också har stöd i tidigare studier (Eakin, Lawler, 
Vandelanotte, & Owen, 2007).

Det uppmärksammades inga direkta biverkningar från träningen. Detta är i linje med 
tidigare studier som påvisat att det är säkert för patienter med cancer att träna så länge 
träningen är individuellt anpassad till patientens tillstånd (Battaglini et al., 2009). Då 
riskerna för patienterna är små till obefintliga kan det anses att risk-nytta balansen väger 
över till fördel för rekommendationer kring fysisk aktivitet för cancerpatienter. Detta är 
något som författarna av flera av de undersökta artiklarna också kommit fram till (Chuang 
et al., 2017; Courneya et al., 2015; Wehrle et al., 2019) och som också rekommenderats i 
tidigare studier, samt något som denna litteraturstudie också stödjer. 

Baserat på den fördelaktiga risk-nytta balansen har det i flera studier föreslagits att fysisk 
aktivitet ska inkluderas som en del av vårdverksamheten för de undersökta 
cancerpatienterna (Chuang et al., 2017; Schuler et al., 2017). Ett sätt att göra det på finns 
redan etablerat inom den svenska sjukvården och utgörs av det tidigare nämnda verktyget 
fysisk aktivitet på recept (FaR) (Kallings, 2009).

Trots att drygt hälften av artiklarna inte kunnat påvisa statistiskt signifikanta effekter av 
fysisk aktivitet på hälsan hos cancerpatienter tyder ändå de kliniskt relevanta effekterna i 
kombination med de ”positiva” studierna på att åtminstone vissa former av fysisk aktivitet 
kan ha positiva hälsoeffekter på cancerpatienter. Med hälsoeffekter menas främst effekter 
på livskvalité, fatigue och fysisk form, men andra positiva effekter kan inte uteslutas.

Metoddiskussion

Den valda analysmetoden, icke-systematisk litteraturöversikt visade sig vara lämplig för att 
svara på studiens syfte då den ansetts relevant för att svara på kliniska frågeställningar som 
vill se effekter av viss intervention (Forsberg & Wengström, 2016). En precisering av 
resultaten kan ha gjorts med hjälp av en systematisk litteraturstudie eller en metaanalys där 
studiepopulationen och interventionen avgränsats ytterligare, som till exempel effekterna 
av konditionsträning på livskvalité samt fatigue hos patienter med hematologisk cancer. 
Dock hade det krävts fler studier med dessa parametrar än de som kunnat hittas. En allmän 
litteraturöversikt var alltså det som var möjligt att genomföra inom ramen för denna kurs.

Allmän litteraturstudie som metod har sina brister (Forsberg & Wengström, 2016) vilket 
uppmärksammades under skrivning av studien. En tydlig sådan begränsning var tillgången 
till relevant forskning, då en del artiklar som kommit upp i databassökningen varit gömda 
bakom betalväggar, som till exempel förlaget Elseviers tidskrifter. Generellt styrs 
resultaten också till en stor grad av urvalskriterierna som kan vara subjektiva vilket kan 
leda till olika slutsatser. Friberg (2017) rekommenderar professionell vägledning vid 
databassökningen för att öka tillförlitligheten. Då författaren inte fått någon vägledning av 
bibliotekarierna på Sophiahemmets högskola, med expertis inom databassökning, kan detta 
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anses kunna utgöra en potentiell svaghet vid sökningen av artiklar. Sökningen gjordes dock 
i flera relevanta databaser och söktermerna har granskats av handledare, andra studenter 
och examinator, för att maximera tillförlitligheten. Ett lexikon har också använts vid 
översättningen av de vetenskapliga artiklarna för att minska risken för missförstånd.

För att uppnå en så hög kvalité på evidens som möjligt valdes det att enbart inkludera 
randomiserade kontrollerade studier. Sådana studier, utforskar effekterna av intervention 
på en viss utfallsparameter. Detta kan ha varit en begränsning i denna litteraturstudie då 
andra potentiella hälsoeffekter av fysisk aktivitet kan ha missats. Det finns 
observationsstudier vars design inte kräver en begränsning till specifika utfallsparametrar 
vilket skulle kunna resultera i fyndet av fler hälsoeffekter (Song & Chung, 2010). Under 
skrivning av projektplan sågs det dock att sammanställningar av observationsstudier redan 
funnits för denna frågeställning. Eftersom observationsstudier också har svårt att skilja på 
orsak och verkan på grund av selektionsbias och störfaktorer (Grimes & Schulz, 2002) 
valdes enbart studier med en randomiserad kontrollerad design. Trots att 
kvalitetsgranskningen utgick från ett fördefinierat bedömningsunderlag var förfarandet 
ändå baserat på en subjektiv upplevelse av kvalitén som till exempel när det gäller kravet 
på en ”adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 
behandlingsteknik”. Kvalitetsgranskningen resulterade i att merparten av artiklarna 
bedömdes som klass III. I flera fall handlade det om för låg statistisk styrka som ett resultat 
av ett för litet antal försökspersoner i kombination med optimistiska antaganden kring 
interventionens effektstorlek. Dessa artiklar hade i övrigt bedömts som metodologiskt 
välgjorda och inkluderades därför också i analysen.

Trots artikelavgränsningar vid urvalet och separat analys i undergrupper sågs hel del 
olikheter mellan studierna. En del studier innehöll patienter med pågående behandling, 
andra direkt efter avslutad behandling och vidare också canceröverlevare samt palliativa 
patienter. Det fanns också olika cancertyper med i analysen då enbart de vanligaste 
cancertyperna där evidensen kring fysisk aktivitet är mer robust exkluderats. 
Interventionerna såg också som tidigare beskrivet olika ut. Detta har försvårat analysen då 
det varit svårt att avgöra exakt vad i en viss studie gjort att interventionen fungerat eller ej, 
precis som vid tidigare studier med blandade positiva och negativa resultat till exempel för 
olika cancertyper eller stadier av behandling (Cramp & Byron-Daniel, 2012; Knols et al., 
2011). En begränsning av artiklar till ännu snävare kriterier hade dock genererat ett alldeles 
för litet underlag för att dra några slutsatser. Det skulle inte heller kunna uppfylla syftet 
med studien, som inte begränsats till någon specifik cancerform eller typ av fysisk 
aktivitet. Då denna studie var ute efter en mer generell beskrivning av effekten av fysisk 
aktivitet på hälsan hos cancerpatienter kan urvalet därför anses ha varit lämpligt för det 
initiala syftet. Den mer generella beskrivningen av effekterna och de positiva resultatens 
överenstämmelse med slutsatser kring fysisk aktivitet för de vanligaste cancerdiagnoserna 
tyder på att denna studies resultat är generaliserbara (Cancerfonden, 2017). En diskuterad 
tillämpning av resultaten via en utvidgning av rekommendationer kring FaR till andra 
cancerdiagnoser skulle kunna leda till en förbättring i hälsoparametrar och därmed bidra 
till att avlasta hälso- och sjukvården. Detta tillsammans med faktumet att den studerade 
interventionen förväntas effektivisera patienternas omhändertagande väntas det att bidra 
till en mer hållbar utveckling.

Denna litteraturöversikt var skriven av en student vilket kan ses som en svaghet då det inte 
funnits en skrivarpartner att diskutera med och som kunnat ha synpunkter på analysen och 
annat. Reliabiliteten av analysen hade kunnat ökas om en medförfattare hade kunnat 
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granska artiklarna också (Henricson, 2017; Polit, D.F.,& Beck, 2017). Å andra sidan har 
författaren mycket egen erfarenhet gällande träning både under och efter cancerbehandling 
något som kan ses som en styrka. Detta kan dock också ha bidragit till förväntningar på 
resultatet i linje med de egna erfarenheterna. Förväntningarnas inverkan har dock 
minimerats genom att ett etiskt förhållningssätt bibehållits under hela studien; Från 
artikelurvalet där endast etiskt godkänd forskning, som i övrigt uppfyllt de förutbestämda 
urvalskriterierna selekterats till konklusionerna där alla resultat presenterats oavsett om de 
stött hypotesen eller ej (Forsberg & Wengström, 2016). Också andra personer med 
erfarenhet av litteraturöversikter och kliniska studier konsulterades och viss hjälp erhölls 
när det gällde grammatiska formuleringar, då svenskan inte är författarens modersmål. 
Vidare har litteraturstudien också granskats av handledare och andra studenter som deltagit 
i seminarier, samt examinatorn under mittbedömningen.

SLUTSATS

Studieresultaten antyder att effekterna av fysisk aktivitet för patienter med cancer i klinisk 
tillämpning har en potential att ge kännbara effekter för patienter. Studien öppnar också för 
samtal kring hälsoeffekter av fysisk aktivitet och dess fördelar för cancerpatienter samt för 
en bredare användning av den inom vården. Därmed kan denna litteraturöversikt anses ha 
uppfyllt sitt syfte att addera viktig för omvårdnadsprofessionen kunskap om effekterna av 
fysisk aktivitet på cancer, i frånvaro av tydliga riktlinjer på detta område för andra 
cancertyper än de mest vanliga.

Fortsatta studier

En frågeställning som vore intressant att undersöka är hälsoeffekter av olika idrotter som 
till exempel kamp sport, fotboll eller liknande, på cancerpatienter. Detta för att se om 
patienter som kan fortsätta med idrottsrelaterade favoritaktiviteter också kan ha 
hälsovinningar i sin kamp med cancer samt hur just valet av aktiviteter kan påverka 
följsamheten.

Det framkom också tydligt att mer rigorösa statistiska överväganden krävs innan studier 
initieras, då studier med få studiedeltagare oftast resulterar i låg statistisk styrka och 
negativa resultat. 

Klinisk tillämpbarhet

Direkt klinisk tillämpning av studieresultaten skulle kunna innebära användandet av ett 
redan befintligt vårdverktyg, FaR. Där skulle en utökning till fysisk aktivitet för patienter 
med andra cancerformer än de vanligaste kunna bidra med positiva hälsoeffekter och 
minska lidande hos denna patientgrupp. 
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* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet.
Arbetsmaterial, får ej kopieras

I

                          BILAGA A - VETENSKAPLIG KVALITET
Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 
metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016).
KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET

I = Hög kvalitet II =
Medel III = Låg kvalitet

Randomiserad kontrollerad 
studie/Randomised controlled trial (RCT) 
är prospektiv och innebär jämförelse mellan 
en kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper.

Större välplanerad och väl genomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning 
av protokoll, material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet deltagare 
tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. Adekvata statistiska 
metoder.

*

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 
deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall. 

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 
controlled trial (CCT) är prospektiv och 
innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 
en eller flera experimentgrupper. Är inte 
randomiserad.

Välplanerad och väl genomförd studie med 
adekvat beskrivning av protokoll, material 
och metoder inklusive behandlingsteknik. 
Antalet deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 
metoder.

*

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska metoder.

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 
men utan relevant och samtida kontrollgrupp.

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
deltagare och adekvata statistiska metoder. *

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska metoder.

Retrospektiv studie (R) är en analys av 
historiskt material som relateras till något som 
redan har inträffat, exempelvis 
journalhandlingar. 

Antal deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Väl planerad och 
väl genomförd studie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och 
metoder. 

*
Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska metoder.

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 
undersökning där avsikten är att studera 
fenomen eller tolka mening, upplevelser och 
erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 
Avsikten kan också vara att utveckla begrepp 
och begreppsmässiga strukturer (teorier och 
modeller).

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 
Välbeskriven urvalsprocess, 
datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 
och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 
och tolkning påvisas. Metodkritik.

*

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är 
otillräckligt beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. 
Bristfällig resultatredovisning.



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet. Norman Lymphedema Questionnaire (NLQ), Generalized estimating 
equations (GEE), European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC-QLQ), Pancreas-specific module (PAN26), Multidimensional Fatigue Inventory 
(MFI), Analysis of Covariates (ANCOVA), Medical Outcomes Survey Short Form (SF36), Cancer-related fatigue (NCCN) scale, En-vägs variantanalys (ANOVA), 6-minute 
walk distance (6MWD), hypothetical one-repetition maximum test (15-RM), Physical Working Capacity (PWC130), Timed Up and Go (TUG), Karnofsky Performance 
Status (KPS), Functional Assessment of Anorexia/Cachexia Therapy (FAACT), Bioelectrical impedance analysis (BIA), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), 
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Impact on Participation and Autonomy (IPA), Physical Activity Scale for the Elderly (PASE), Stem Cell Transplantation (SCT), 
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance score, Charlson Comorbidity Index (CCI). Godin Leisure Time Exercise Questionnaire (GLTEQ), standardized 
phase angle (SPA), Functional Assessment of Cancer Therapy–Fatigue (FACT-F), multidimensional fatigue symptom inventory short form (MFSI-SF).

Arbetsmaterial, får ej kopieras
II

                   BILAGA B - MATRIS ÖVER INKLUDERADE ARTIKLAR
Författare

År (för publikation)
Land (där studien 

genomfördes)

Titel Syfte Metod
(Design, urval,

datainsamling och
analys)

Deltagare
(bortfall)

Resultat Typ
Kvali

tet

Bryant AL, Deal AM, 
Battaglini CL, 
Phillips B, Pergolotti 
M, Coffman E, Foster 
MC, Wood WA, 
Bailey C, Hackney 
AC, Mayer DK, Muss 
HB, Reeve BB.
2018
USA

The Effects of 
Exercise on Patient-
Reported Outcomes 
and Performance-
Based Physical 
Function in Adults 
With Acute Leukemia 
Undergoing Induction 
Therapy: exercise and 
Quality of Life in 
Acute Leukemia 
(EQUAL)

1) Att undersöka effekterna av 4-
veckors blandad intensitet 
övervakat träningsprogram på 
fatigue hos vuxna med akut 
leukemi under 
induktionskemoterapi. 2) 
Utvärdera effekter av 
träningsprogram på kognition,
ångest, depression och 
sömnstörning. 3) Utvärdera 
effekten av deltagande i träning.

Design: RCT
Urval: vuxna (≥ 18 år) 
nydiagnostiserade med akut 
leukemi. Ej hjärtsjuka eller med 
andra svåra sjukdomar. 
Datainsamling: HRQOL (via 
PROMIS); SF-12v2 Health Survey; 
6MWD, TUG, KPS
Analys: SAS 9.4 statistical
software.?

18
(1)

Ingen statistiskt 
signifikant skillnad 
mellan grupperna på 
PRO. Dock sågs en trend 
mot förbättring/ 
stabilisering på de flesta 
parametrar för 
interventionsgruppen.

RCT
III



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet. Norman Lymphedema Questionnaire (NLQ), Generalized estimating 
equations (GEE), European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC-QLQ), Pancreas-specific module (PAN26), Multidimensional Fatigue Inventory 
(MFI), Analysis of Covariates (ANCOVA), Medical Outcomes Survey Short Form (SF36), Cancer-related fatigue (NCCN) scale, En-vägs variantanalys (ANOVA), 6-minute 
walk distance (6MWD), hypothetical one-repetition maximum test (15-RM), Physical Working Capacity (PWC130), Timed Up and Go (TUG), Karnofsky Performance 
Status (KPS), Functional Assessment of Anorexia/Cachexia Therapy (FAACT), Bioelectrical impedance analysis (BIA), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), 
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Impact on Participation and Autonomy (IPA), Physical Activity Scale for the Elderly (PASE), Stem Cell Transplantation (SCT), 
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance score, Charlson Comorbidity Index (CCI). Godin Leisure Time Exercise Questionnaire (GLTEQ), standardized 
phase angle (SPA), Functional Assessment of Cancer Therapy–Fatigue (FACT-F), multidimensional fatigue symptom inventory short form (MFSI-SF).

Arbetsmaterial, får ej kopieras
III

Författare
År (för publikation)
Land (där studien 

genomfördes)

Titel Syfte Metod
(Design, urval,

datainsamling och
analys)

Deltagare
(bortfall)

Resultat Typ
Kvali

tet

Tzu-Yun Chuang, 
Mei-Ling Yeh,Yu-
Chu Chung
2017
Taiwan

A nurse facilitated 
mind-body interactive 
exercise (Chan-
Chuang qigong) 
improves the health 
status of non-Hodgkin 
lymphoma patients 
receiving 
chemotherapy: 
Randomised 
controlled trial

Att utvärdera effekterna av Chan-
Chuang qigong på fatigue, 
blodvärde, sömnkvalitet och 
livskvalitet hos patienter med non-
Hodgkins lymfom efter först cykeln 
av kemoterapi.

Design: RCT
Urval: patienter med non-
Hodgkins lymfom efter först 
cykeln av kemoterapi. Äldre än 
18 år utan kognitiva svårigheter. 
Datainsamling:
Brief Fatigue Inventory; the 
Beckman automatic blood 
analyzer; Verran and Snyder-
Halpern Sleep Scale, EORTC QLQ
Analys: GEE, Chi-2-test, T-test;

100
(4)

Statistisk signifikant 
effekt på fatigue, 
sömnkvalité och 
blodvärden observerades 
i qigonggruppen jämfört 
med kontrollgruppen.

RCT
III

Courneya KS, 
Friedenreich CM, 
Franco-Villalobos C, 
Crawford JJ, Chua N, 
Basi S, Norris MK, 
Reiman T
2015
Canada

Effects of supervised 
exercise on 
progression-free 
survival in lymphoma 
patients: an 
exploratory follow-up 
of the HELP Trial

En explorativ uppföljning av 
progressionsfri överlevnad från 
hälsosam träning för lymfom
patienter (HELP).

Design: RCT
Urval: patienter med lymfom, 
efter behandling
Datainsamling: Progressionsfri 
överlevnad, Godin Leisure-Time 
Exercise Questionnaire
Analys:  Log-rank test, Cox 
proportional hazards 
överlevnadsanalys

122
(12)

Ingen statistiskt 
signifikant effekt på 
progressionsfri 
överlevnad. Dock sågs en 
kliniskt relevant effekt 
bland dem som erhållit 
interventionen.

RCT
III



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet. Norman Lymphedema Questionnaire (NLQ), Generalized estimating 
equations (GEE), European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC-QLQ), Pancreas-specific module (PAN26), Multidimensional Fatigue Inventory 
(MFI), Analysis of Covariates (ANCOVA), Medical Outcomes Survey Short Form (SF36), Cancer-related fatigue (NCCN) scale, En-vägs variantanalys (ANOVA), 6-minute 
walk distance (6MWD), hypothetical one-repetition maximum test (15-RM), Physical Working Capacity (PWC130), Timed Up and Go (TUG), Karnofsky Performance 
Status (KPS), Functional Assessment of Anorexia/Cachexia Therapy (FAACT), Bioelectrical impedance analysis (BIA), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), 
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Impact on Participation and Autonomy (IPA), Physical Activity Scale for the Elderly (PASE), Stem Cell Transplantation (SCT), 
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance score, Charlson Comorbidity Index (CCI). Godin Leisure Time Exercise Questionnaire (GLTEQ), standardized 
phase angle (SPA), Functional Assessment of Cancer Therapy–Fatigue (FACT-F), multidimensional fatigue symptom inventory short form (MFSI-SF).

Arbetsmaterial, får ej kopieras
IV

Författare
År (för publikation)
Land (där studien 

genomfördes)

Titel Syfte Metod
(Design, urval,

datainsamling och
analys)

Deltagare
(bortfall)

Resultat Typ
Kvali

tet

Manuel Grote , 
Cornelius Maihöfer, 
Martin Weigl, 
Patricia Davies-
Knorr, Claus Belka
2018
Tyskland

Progressive 
resistance training in 
cachectic
head and neck cancer 
patients undergoing
radiotherapy: a 
randomized 
controlled pilot
feasibility trial

Att fastställa genomförbarhet av 
utvecklade styrketräning hos 
patienter med huvud- och 
halscancer med kakeksi under 
strålbehandling och för att 
undersöka möjliga risker och 
fördelar.

Design: RCT
Urval: vuxna (≥ 18 år) huvud- 
och halscancerpatienter med 
kakeksi och under kemoterapi.
Datainsamling: MFI, FAACT, 
gångavstånd, styrketester (BIA, 
hand-held dynamometry), 
6MWTquestionnaires for fatigue 
and QOL
Analys: T-test, Chi-2 test, Fisher’s 
exact test eller Mann-Whitney 
test; alpha = 0.05

20
(0)

Ingen statistiskt 
signifikant förbättring på 
någon av parametrarna 
kunde ses i denna studie. 
Dock sågs trender mot 
bättre resultat samt 
styrkeökning i 
interventionsgruppen.

RCT
III

Neel S. Iyer, Brenda 
Cartmel, Louis 
Friedman, Fangyong 
Li, Yang Zhou, 
Elizabeth Ercolano, 
Maura Harrigan, 
Linda Gottlieb, Ruth 
McCorkle, Peter E. 
Schwartz, Melinda L. 
Irwin
2018
USA

Lymphedema in 
ovarian cancer 
survivors: Assessing 
diagnostic methods 
and the effects of 
physical activity

Denna studie utformades för att 
bestämma
prevalensen av lymfödem i nedre 
extremiteterna (LLL) i ett prov av 
äggstockscancer överlevare med 3 
olika diagnostiska metoder och
för att bedöma effekten av en 
randomiserad träningsinsats.

Design: RCT
Urval: vuxna (18-75) patienter 
som haft äggstockscancer och 
behandlats 
Datainsamling: NLQ, 
Optoelectronic perometer 
(mätning av lymfödem), 
läkarutvärdering
Analys: GEE

95
(16)

Ingen signifikant skillnad 
på LLL observerades 
mellan grupperna. I en 
explorativ analys kunde 
BMI identifieras som en 
riskfaktor för LLL.

RCT
II



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet. Norman Lymphedema Questionnaire (NLQ), Generalized estimating 
equations (GEE), European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC-QLQ), Pancreas-specific module (PAN26), Multidimensional Fatigue Inventory 
(MFI), Analysis of Covariates (ANCOVA), Medical Outcomes Survey Short Form (SF36), Cancer-related fatigue (NCCN) scale, En-vägs variantanalys (ANOVA), 6-minute 
walk distance (6MWD), hypothetical one-repetition maximum test (15-RM), Physical Working Capacity (PWC130), Timed Up and Go (TUG), Karnofsky Performance 
Status (KPS), Functional Assessment of Anorexia/Cachexia Therapy (FAACT), Bioelectrical impedance analysis (BIA), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), 
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Impact on Participation and Autonomy (IPA), Physical Activity Scale for the Elderly (PASE), Stem Cell Transplantation (SCT), 
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance score, Charlson Comorbidity Index (CCI). Godin Leisure Time Exercise Questionnaire (GLTEQ), standardized 
phase angle (SPA), Functional Assessment of Cancer Therapy–Fatigue (FACT-F), multidimensional fatigue symptom inventory short form (MFSI-SF).

Arbetsmaterial, får ej kopieras
V

Författare
År (för publikation)
Land (där studien 

genomfördes)

Titel Syfte Metod
(Design, urval,

datainsamling och
analys)

Deltagare
(bortfall)

Resultat Typ
Kvali

tet

Jensen W, Baumann 
FT, Stein A, Bloch W, 
Bokemeyer C, de 
Wit M, Oechsle K.
2014
Germany

Exercise training in 
patients with 
advanced 
gastrointestinal 
cancer undergoing 
palliative 
chemotherapy: a pilot 
study

Att undersöka genomförbarhet
av två olika träningsprogram hos 
patienter med avancerade
mag-tarmcancer som genomgår 
palliativ kemoterapi. Dessutom 
utvärdera potentiella
effekter av båda träningsprogram 
på subjektiv livskvalitet och fysisk 
prestation, biologiska parametrar 
och dagliga aktiviteter.

Design: RCT
Urval: vuxna (≥18 år) patienter 
med avancerad gastrointestinal 
cancer med ≥ 6 månaders 
överlevnad.
Datainsamling: EORTC-QLQ, 1-
RM, PWC130, aktivitetsarmband, 
Freiburger Questionnaire of 
Physical Activity, blodvärden. ,  
“Freiburger Questionnaire of 
Physical Activity”, Laboratory 
analysis
Analys: Chi-2 test, Wilcoxon rank 
sum test.

26
(5)

Patienter i 
styrketräningsarmen 
genomförde i genomsnitt 
13 % fler träningspass 
jämfört med 
konditionsgruppen. I 
båda grupperna 
förbättrades fatigue och 
sömnlängd signifikant 
jämfört med baseline. 
Muskelstyrka 
förbättrades i 
styrketräningsgruppen.

RCT
III



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet. Norman Lymphedema Questionnaire (NLQ), Generalized estimating 
equations (GEE), European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC-QLQ), Pancreas-specific module (PAN26), Multidimensional Fatigue Inventory 
(MFI), Analysis of Covariates (ANCOVA), Medical Outcomes Survey Short Form (SF36), Cancer-related fatigue (NCCN) scale, En-vägs variantanalys (ANOVA), 6-minute 
walk distance (6MWD), hypothetical one-repetition maximum test (15-RM), Physical Working Capacity (PWC130), Timed Up and Go (TUG), Karnofsky Performance 
Status (KPS), Functional Assessment of Anorexia/Cachexia Therapy (FAACT), Bioelectrical impedance analysis (BIA), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), 
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Impact on Participation and Autonomy (IPA), Physical Activity Scale for the Elderly (PASE), Stem Cell Transplantation (SCT), 
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance score, Charlson Comorbidity Index (CCI). Godin Leisure Time Exercise Questionnaire (GLTEQ), standardized 
phase angle (SPA), Functional Assessment of Cancer Therapy–Fatigue (FACT-F), multidimensional fatigue symptom inventory short form (MFSI-SF).

Arbetsmaterial, får ej kopieras
VI

Författare
År (för publikation)
Land (där studien 

genomfördes)

Titel Syfte Metod
(Design, urval,

datainsamling och
analys)

Deltagare
(bortfall)

Resultat Typ
Kvali

tet

Kampshoff CS, 
Chinapaw MJ, Brug 
J, Twisk JW, Schep G, 
Nijziel MR, van 
Mechelen W, Buffart 
LM
2015
Netherlands

Randomized 
controlled trial of the 
effects of high 
intensity and low-to-
moderate intensity 
exercise on physical 
fitness and fatigue in 
cancer survivors: 
results of the 
Resistance and 
Endurance exercise 
After ChemoTherapy 
(REACT) study

Att utvärdera effektiviteten av hög 
intensitet (HI) och låg till måttlig 
intensitet (LMI) styrke och 
uthållighet
träningsprogram jämfört med 
väntelistkontrollgrupp (WLC) på 
fysisk kondition och fatigue i en 
blandad grupp
av canceröverlevande som 
avslutade primär 
cancerbehandling, inklusive 
kemoterapi.

Design: RCT 
Urval: vuxna canceröverlevare
Datainsamling: VO2-max, 
handstyrka, jägarvila, MFI, 
EORTC-QLQ, HADS, PSQI, IPA, 
PASE, fysisk aktivitet med 
accelerometer, muskelmått
Analys: Multivariable
multilevel linear regression

277
(19)

Träningsgrupperna hade 
signifikant större 
förbättring i VO2-max 
jämfört med kontroller. 
Förbättringen var större 
för 
högintensitetsgruppen 
men inte statistiskt 
signifikant. Även fatigue 
förbättrades mer hos 
träningsgrupperna 
jämfört med 
kontrollgruppen. 
Högintensitetsgruppen 
uppvisade också större 
förbättringar på QoL och 
ångest.

RCT
I



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet. Norman Lymphedema Questionnaire (NLQ), Generalized estimating 
equations (GEE), European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC-QLQ), Pancreas-specific module (PAN26), Multidimensional Fatigue Inventory 
(MFI), Analysis of Covariates (ANCOVA), Medical Outcomes Survey Short Form (SF36), Cancer-related fatigue (NCCN) scale, En-vägs variantanalys (ANOVA), 6-minute 
walk distance (6MWD), hypothetical one-repetition maximum test (15-RM), Physical Working Capacity (PWC130), Timed Up and Go (TUG), Karnofsky Performance 
Status (KPS), Functional Assessment of Anorexia/Cachexia Therapy (FAACT), Bioelectrical impedance analysis (BIA), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), 
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Impact on Participation and Autonomy (IPA), Physical Activity Scale for the Elderly (PASE), Stem Cell Transplantation (SCT), 
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance score, Charlson Comorbidity Index (CCI). Godin Leisure Time Exercise Questionnaire (GLTEQ), standardized 
phase angle (SPA), Functional Assessment of Cancer Therapy–Fatigue (FACT-F), multidimensional fatigue symptom inventory short form (MFSI-SF).

Arbetsmaterial, får ej kopieras
VII

Författare
År (för publikation)
Land (där studien 

genomfördes)

Titel Syfte Metod
(Design, urval,

datainsamling och
analys)

Deltagare
(bortfall)

Resultat Typ
Kvali

tet

Persoon S, 
ChinAPaw MJM, 
Buffart LM, Liu RDK, 
Wijermans P, Koene 
HR, Minnema MC, 
Lugtenburg PJ, 
Marijt EWA, Brug J, 
Nollet F, Kersten MJ
2017
Netherlands

Randomized 
controlled trial on the 
effects of a supervised 
high intensity 
exercise program in 
patients with a 
hematologic 
malignancy treated 
with autologous stem 
cell transplantation: 
Results from the 
EXIST study

Att utvärdera effektivitet av 
övervakat högintensiv 
träningsprogram på fysisk 
kondition och fatigue hos patienter 
med multipelt myelom eller 
lymfom som nyligen behandlats 
med autolog 
stamcellstransplantation.

Design: RCT
Urval:  Patients treated with 
auto-
SCT for multiple myeloma or 
lymphoma, 6±14 weeks after SCT. 
Datainsamling:  Fysiska tester, 
frågeformulär, Follow-up 
measures, cost diaries; MFI,  
EORTC-QLQ, HADS, PASE, 
accelerometer
Analys: multivariable multilevel 
linear regression analyses, 
univariate logistic regression 

109
(12)

Ej statistiskt signifikanta 
skillnader mellan 
grupperna.

RCT
II

Stephen Rajan 
Samuel, Arun G. 
Maiya, Donald J. 
Fernandes, 
Vasudeva Guddattu, 
PU Prakash Saxena, 
Jestina Rachel 
Kurian, Po-Ju Lin, 
Karen M. Mustian
2019
India

Effectiveness of 
exercise-based 
rehabilitation on 
functional capacity 
and quality of life in 
head and neck cancer 
patients receiving 
chemo-radiotherapy

Att utvärdera effektiviteten av 
träningsbaserad
rehabilitering på funktionell 
kapacitet, livskvalitet, fatigue, 
hemoglobin och trombocytantal 
hos patienter med HNC (huvud- 
och halscancer) på CRT.

Design: RCT
Urval: patienter med huvud – och 
halscancer under CRT 
(kemoterapi/strålbehandling)
Datainsamling: 6MWT, SF36, 
NCCN skalan, blodvärden NCCN 
Analys: ANOVA

148
(28)

Det var en betydande 
förbättring av funktionell 
kapacitet, livskvalitet och 
förebyggande av 
försämring av fatigue i 
träningsgruppen. 
Blodparametrarna visade 
inte någon signifikant 
skillnad mellan 
kontrollgruppen och 
träningsgruppen.
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet. Norman Lymphedema Questionnaire (NLQ), Generalized estimating 
equations (GEE), European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC-QLQ), Pancreas-specific module (PAN26), Multidimensional Fatigue Inventory 
(MFI), Analysis of Covariates (ANCOVA), Medical Outcomes Survey Short Form (SF36), Cancer-related fatigue (NCCN) scale, En-vägs variantanalys (ANOVA), 6-minute 
walk distance (6MWD), hypothetical one-repetition maximum test (15-RM), Physical Working Capacity (PWC130), Timed Up and Go (TUG), Karnofsky Performance 
Status (KPS), Functional Assessment of Anorexia/Cachexia Therapy (FAACT), Bioelectrical impedance analysis (BIA), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), 
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Impact on Participation and Autonomy (IPA), Physical Activity Scale for the Elderly (PASE), Stem Cell Transplantation (SCT), 
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance score, Charlson Comorbidity Index (CCI). Godin Leisure Time Exercise Questionnaire (GLTEQ), standardized 
phase angle (SPA), Functional Assessment of Cancer Therapy–Fatigue (FACT-F), multidimensional fatigue symptom inventory short form (MFSI-SF).
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Författare
År (för publikation)
Land (där studien 

genomfördes)

Titel Syfte Metod
(Design, urval,

datainsamling och
analys)

Deltagare
(bortfall)

Resultat Typ
Kvali

tet

Schuler MK, 
Hentschel L, Kisel 
W, Kramer M, Lenz 
F, Hornemann B, 
Hoffmann J, Richter 
S, Ehninger G, 
Bornhäuser M, 
Kroschinsky F.
2017
Germany

Impact of Different 
Exercise Programs on 
Severe Fatigue in 
Patients Undergoing 
Anticancer 
Treatment-A 
Randomized 
Controlled Trial

Att testa inverkan av ett 
strukturerat, individuellt 
idrottsprogram på fatigue hos 
patienter med avancerad cancer.

Design: RCT
Urval: cancerpatienter under 
eller max 3 månader efter 
kemoterapibehandling med 
förväntad överlevnad ≥ 6 
månader och ECOG ≤ 1, som 
kunnat gå med nära tillgång till 
fysioterapi. Ej överviktiga eller 
svårt sjuka.
Datainsamling: MFI, 6MWT, 
International Physical Activity 
Questionnaire, CCI, EORTC QLQ 
Analys: ANCOVA ANCO

77
(34)

Ej statistiskt signifikant 
förbättring på fatigue till 
fördel för 
interventionsgrupperna. 
Effekten var dock kliniskt 
meningsfull. Inom 
grupperna förbättrades 
de som fått intervention. 
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Steindorf, K; Clauss, 
D; Tjaden, C; 
Hackert, T; 
Herbolsheimer, F; 
Bruckner, T; 
Schneider, L; Ulrich, 
C M; Wiskemann, J
2019
Germany

Quality of Life, 
Fatigue, and Sleep 
Problems in 
Pancreatic Cancer 
Patients: A 
Randomized Trial on 
the Effects of Exercise

Syftet med den aktuella studien var 
att undersöka
effekter av 6-månaders 
styrketräning
på QoL och fatigue hos patienter 
med bukspottkörtelcancer

Design: 3-arm RCT
Urval: vuxna patienter med 
bukspottkörtelcancer
Datainsamling: EORTC QLQ C30, 
PAN26, MFI
Analys:  F-test, ANCOVA, paired 
t-test

65
(18)

Ej statistiskt signifikanta 
skillnader. Dock kliniskt 
relevanta skillnader i 
QoL och fysisk funktion, 
mellan baseline och 3 
månader samt mellan 
hembaserad och 
övervakad träning. I snitt 
1.3 ggr/v. Följsamheten 
sjönk stadigt.
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet. Norman Lymphedema Questionnaire (NLQ), Generalized estimating 
equations (GEE), European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC-QLQ), Pancreas-specific module (PAN26), Multidimensional Fatigue Inventory 
(MFI), Analysis of Covariates (ANCOVA), Medical Outcomes Survey Short Form (SF36), Cancer-related fatigue (NCCN) scale, En-vägs variantanalys (ANOVA), 6-minute 
walk distance (6MWD), hypothetical one-repetition maximum test (15-RM), Physical Working Capacity (PWC130), Timed Up and Go (TUG), Karnofsky Performance 
Status (KPS), Functional Assessment of Anorexia/Cachexia Therapy (FAACT), Bioelectrical impedance analysis (BIA), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), 
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Impact on Participation and Autonomy (IPA), Physical Activity Scale for the Elderly (PASE), Stem Cell Transplantation (SCT), 
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance score, Charlson Comorbidity Index (CCI). Godin Leisure Time Exercise Questionnaire (GLTEQ), standardized 
phase angle (SPA), Functional Assessment of Cancer Therapy–Fatigue (FACT-F), multidimensional fatigue symptom inventory short form (MFSI-SF).
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Författare
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James R. Vallerand 
& Ryan E. Rhodes & 
Gordon J. Walker & 
Kerry S. Courneya
2018
Canada

Feasibility and 
preliminary efficacy 
of an exercise 
telephone counseling
intervention for 
hematologic cancer 
survivors: a phase II 
randomized
controlled trial

Att få hematologcanceröverlevare 
att öka sin träningsdos samt få 
positiva effekter på livskvalité.

Design:  RCT
Urval: Vuxna (18-80) personer 
som tidigare haft lymfomvuxna
Datainsamling: 
Avbrottsfrekvens, 
programutvärdering, GLTEQ, SF-
36, självrapporterad fatigue 
formulär FACT-F.
Analys:  Chi-2 test, ANCOVA

51
(3)

Statistiskt signifikant 
ökning av träningsdos 
hos 
intervensionsgruppen. 
Ingen statistiskt 
signifikant förbättring av 
QOL eller fatigue men 
klinisk relevant ökning 
av mental hälsa.
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Wehrle A, Kneis S, 
Dickhuth HH, 
Gollhofer A, Bertz H
2019
Germany

Endurance and 
resistance training in 
patients with acute 
leukemia undergoing 
induction 
chemotherapy-a 
randomized pilot 
study

Att undersöka oberoende effekter 
av uthållighets- och styrketräning 
på fysisk kapacitet och livskvalitet 
(QOL).

Design: 3-armad RCT
Urval: patienter med 
akutleukemi strax före 
induktionsbehandling. Ej andra 
svåra sjukdomar.
Datainsamling: Cykel ergometer, 
styrkemätning, SPA, EORTC QLQ, 
Analys: Ickeparametriska 
metoder (Wilcoxon signed-rank, 
Kruskal-Wallis, Mann-Whitney 
U).

29
(7)

Inga signifikanta 
skillnader observerades 
mellan grupperna. 
Styrkegruppen 
förbättrade 
muskelstyrkan på flera 
parametrar.
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet. Norman Lymphedema Questionnaire (NLQ), Generalized estimating 
equations (GEE), European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC-QLQ), Pancreas-specific module (PAN26), Multidimensional Fatigue Inventory 
(MFI), Analysis of Covariates (ANCOVA), Medical Outcomes Survey Short Form (SF36), Cancer-related fatigue (NCCN) scale, En-vägs variantanalys (ANOVA), 6-minute 
walk distance (6MWD), hypothetical one-repetition maximum test (15-RM), Physical Working Capacity (PWC130), Timed Up and Go (TUG), Karnofsky Performance 
Status (KPS), Functional Assessment of Anorexia/Cachexia Therapy (FAACT), Bioelectrical impedance analysis (BIA), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), 
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Impact on Participation and Autonomy (IPA), Physical Activity Scale for the Elderly (PASE), Stem Cell Transplantation (SCT), 
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance score, Charlson Comorbidity Index (CCI). Godin Leisure Time Exercise Questionnaire (GLTEQ), standardized 
phase angle (SPA), Functional Assessment of Cancer Therapy–Fatigue (FACT-F), multidimensional fatigue symptom inventory short form (MFSI-SF).

Arbetsmaterial, får ej kopieras
X

Författare
År (för publikation)
Land (där studien 

genomfördes)

Titel Syfte Metod
(Design, urval,

datainsamling och
analys)

Deltagare
(bortfall)

Resultat Typ
Kvali

tet

Zhou W, Wan YH, 
Chen Q, Qiu YR, Luo 
XM.
2018
China

Effects of Tai Chi 
Exercise on Cancer-
Related Fatigue in 
Patients With 
Nasopharyngeal 
Carcinoma 
Undergoing 
Chemoradiotherapy: 
A Randomized 
Controlled Trial

Att undersöka effekterna av Tai 
Chi-träning på cancerrelaterad 
fatigue hos nasofarynxcancer 
patienter under 
kemoterapi/strålbehandling och 
sedan utvärdera det autonoma 
nervsystemet information 
indikerad av hjärtfrekvens 
parametrar och deras anknytning 
till cancerrelaterad fatigue.

Design: RCT
Urval: vuxna (18-70 år) patienter 
med nasofarynxcancer under 
behandling med kemoterapi, KPS 
score 70. Utan patienter med 
svåra sjukdomar eller som tränat 
Tai Chi förut.
Datainsamling: MFSI-SF, 
variationer i hjärtrytm
Analys: Chi-2 test, ANOVA

114
(31)

Interventionsgruppen 
uppvisade signifikanta 
skillnader mot 
kontrollgruppen på 
fatigue och livskvalité.
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet. Norman Lymphedema Questionnaire (NLQ), Generalized estimating 
equations (GEE), European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC-QLQ), Pancreas-specific module (PAN26), Multidimensional Fatigue Inventory 
(MFI), Analysis of Covariates (ANCOVA), Medical Outcomes Survey Short Form (SF36), Cancer-related fatigue (NCCN) scale, En-vägs variantanalys (ANOVA), 6-minute 
walk distance (6MWD), hypothetical one-repetition maximum test (15-RM), Physical Working Capacity (PWC130), Timed Up and Go (TUG), Karnofsky Performance 
Status (KPS), Functional Assessment of Anorexia/Cachexia Therapy (FAACT), Bioelectrical impedance analysis (BIA), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), 
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Impact on Participation and Autonomy (IPA), Physical Activity Scale for the Elderly (PASE), Stem Cell Transplantation (SCT), 
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance score, Charlson Comorbidity Index (CCI). Godin Leisure Time Exercise Questionnaire (GLTEQ), standardized 
phase angle (SPA), Functional Assessment of Cancer Therapy–Fatigue (FACT-F), multidimensional fatigue symptom inventory short form (MFSI-SF).
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Yang Zhou, Brenda 
Cartmel, Linda 
Gottlieb, Elizabeth A 
Ercolano, Fangyong 
Li, Maura Harrigan, 
Ruth McCorkle, 
Jennifer A Ligibel, 
Vivian E von 
Gruenigen, Radhika 
Gogoi, Peter E 
Schwartz, Harvey A 
Risch, Melinda L 
Irwin
2017
USA

Randomized Trial of 
Exercise on Quality of 
Life in Women With 
Ovarian Cancer: 
Women’s Activity and 
Lifestyle Study in 
Connecticut (WALC)

Att fastställa effekter av 
medelintensitet aerob 
träningsintervention vs 
kontrollgrupp på livskvaliteten hos 
fysiskt inaktiva äggstockscancer 
överlevare.

Design: RCT
Urval: kvinnor 18 - 75 år, 
diagnostiserade med 
äggstockscancer inom senaste 4 
åren minst en månad efter 
kemoterapi samt max 90 
träningsminuter per vecka.
Datainsamling: SF-36, FACT-F,  
Modifiable Physical Activity 
Questionnaire
Analys: Linear mixed-model 
repeat analys

144
(31)

Ej statistiskt signifikanta 
skillnader mellan 
grupperna på QOL och 
fatigue. Dock 
observerades statistiskt 
signifikanta skillnader 
när man korrigerat för 
följsamhet till 
intervention eller för 
dem som uppnått 
träningsmålen om minst 
150 min/vecka eller för 
tid till diagnos.
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