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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

För en person som drabbas av cancer leder sjukdomen ofta till omfattande förändringar för 

personens psykiska och fysiska välmående. Sjukdomen och dess behandling kan även 

resultera i omfattande och påfrestande förändringar i det vardagliga livet. I samband med 

en cancerdiagnos minskar ofta nivån av fysisk aktivitet vilket i sin tur kan leda till ökad 

smärta och fatigue samt en längre återhämtningsprocess. Forskning har visat att det finns 

ett flertal positiva hälsoeffekter av att utföra fysisk aktivitet i samband med cancersjukdom 

och även under pågående eller efter avslutad cancerbehandling. Denna litteraturöversikt 

presenterar en sammanställning av studier som belyser hur sjuksköterskor kan främja 

fysisk aktivitet hos personer med cancer. 

 

Syfte  

 

Syftet var att belysa hur sjuksköterskor kan främja fysisk aktivitet hos personer med 

cancer. 

 

Metod  

 

Litteraturöversikt är designen för denna studie som grundar sig på 15 vetenskapliga artiklar 

av både kvalitativ design, kvantitativ design och mixad design. Artiklarna valdes genom 

databassökningar i PubMed, CINAHL, PsycINFO samt genom manuella sökningar. 

Integrerad analys tillämpades som strategi vid dataanalysen. 

 

Resultat 

 

Denna litteraturöversikt har funnit resultat i hur sjuksköterskan kan främja fysisk aktivitet 

hos personer med cancer och definierat dessa fyra kategorier: Sjuksköterskans kunskap om 

fysisk aktivitet, rådgivning om fysisk aktivitet, handledda interventioner i omvårdnaden 

och användning av digitala verktyg. 

 

Slutsats 

 

Sjuksköterskor kan främja fysisk aktivitet hos personer med cancer genom olika 

tillvägagångssätt för att öka personers intresse för fysisk aktivitet, samt öka medvetenheten 

kring de positiva effekterna som fysisk aktivitet kan bidra till i samband med 

cancersjukdom. Det behövs mer forskning och evidens för att det ska kunna implementeras 

tydliga riktlinjer i sjuksköterskans omvårdnadsarbete vad gäller fysisk aktivitet för 

personer med cancer. 

 

Nyckelord: Cancer, Fysisk aktivitet, Onkologi, Sjuksköterska, Träning 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Background 

 

For a person suffering from cancer, the disease often leads to major changes for the 

person's mental and physical well-being. The disease and its treatment can also result in 

significant and stressful changes in everyday life. In conjunction with a cancer diagnosis, 

the level of physical activity often decreases, which in turn can lead to increased pain and 

fatigue as well as a longer recovery process. Research has shown that there are several 

positive health effects of performing physical activity in conjunction with cancer disease 

and during ongoing or after completed cancer treatment. This literature review presents a 

compilation of studies that illustrate ways in which the nurse can promote physical activity 

in people with cancer. 

 

Aim 

 

The purpose was to elucidate how nurses can promote physical activity for people with 

cancer. 

 

Method 

 

A literature review is the design of this study which is based on 15 scientific articles of 

both qualitative design, quantitative design and mixed design. The articles were selected 

from database searches in PubMed, CINAHL, PsycINFO and through manual searches. 

Integrated analysis was applied as a strategy in the data analysis. 

 

Results 

 

This literature review has found results in how the nurse can promote physical activity in 

people with cancer and categorized these into four categories: nurses’ knowledge about 

physical activity, counseling regarding physical activity, supervised interventions in health 

care and the use of digital tools. 

 

Conclusions 

 

Nurses can promote physical activity in people with cancer through different approaches. 

By doing this, nurses can increase people´s interest in physical activity and the awareness 

of the positive effects it can have during cancer disease. More research and evidence are 

needed to enable guidelines to be implemented in the nurse´s nursing work regarding 

physical activity for people with cancer. 

 

Keywords: Cancer, Exercise, Nurse, Oncology, Physical activity 
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INLEDNING 

 

Cancer är en sjukdom som kan drabba vem som helst och sjukdomen har på något sätt 

berört oss samtliga. En av fem män respektive en av sex kvinnor drabbas av cancer någon 

gång under sin livstid. Forskning visar att förekomsten av cancer ständigt ökar. Att drabbas 

av cancer och att få ett sjukdomsbesked påverkar hela kroppen, både psykiskt och fysiskt. 

Både sjukdomen i sig och dess behandlingsmetoder ger konsekvenser för både den 

drabbade och dennes anhöriga. 

 

Inspirationen till denna litteraturöversikt har sitt ursprung i båda författarnas intresse för 

fysisk aktivitet och träning, likaså den ökade cancerproblematiken där vi båda har 

närstående och anhöriga som blivit drabbade av cancer. Genom erfarenheter från arbete, 

som närstående samt upplevelser under klinisk verksamhetsförlagd utbildning har vi 

uppmärksammat att många personer minskar sin nivå av fysisk aktivitet i samband med 

cancersjukdom och/ eller cancerbehandling. Vi har även observerat att det givits bristfällig 

information till patienterna vad gäller den fysiska aktiviteten. Trots att forskning visar att 

fysisk aktivitet och träning bidrar till hälsofrämjande effekter som kan lindra både symtom 

från sjukdom och biverkningar från behandling. Även upplevd hälsa, välbefinnande och 

livskvalitet har visat sig vara högre bland personer som lider av cancersjukdom som håller 

sig fysiskt aktiva. 

 

Med denna litteraturöversikt hoppas vi väcka intresse och sprida kunskap till 

sjuksköterskor, om hur fysisk aktivitet och träning kan främjas och tillämpas som en 

hälsofrämjande omvårdnadsåtgärd för personer som drabbats av cancersjukdom. 

 

BAKGRUND 

 

Fysisk aktivitet och träning 

 

Fysisk aktivitet 

Begreppet fysisk aktivitet innefattar all kroppslig rörelse som ökar kroppens 

energiförbrukning på grund av skelettmuskulaturens sammandragningar. Fysisk aktivitet 

bidrar till olika processer i kroppen, när vi rör på oss ökar bland annat 

blodgenomströmningen till cellerna. Fysisk aktivitet förnyar och reparerar cellerna vilket 

leder till att muskler och även hjärta blir starkare. Även skelettet byggs upp och 

nervsystem, blodkärl och hjärna påverkas positivt av den kroppsliga rörelsen genom ett 

ökat blodflöde. Kropp och själ hör samman, om kroppen mår bra är sannolikheten större att 

även själen mår bra, vilket innefattar det psykiska måendet. Fysisk aktivitet är ett brett 

begrepp som även innefattar motion och träning. Motion och träning är två begrepp som 

hänger ihop, dock är de ej identiska (Taube, 2011). 

 

Måttlig respektive kraftig fysisk ansträngning har i forskning visat sig ha olika inverkan på 

det subjektiva välbefinnandet. En studie påvisade resultat där de personer som utförde 

kraftig fysisk ansträngning, erhöll en negativ inverkan på välbefinnandet. Den grupp som 

utförde måttlig fysisk ansträngning visade sig däremot erhålla en positiv inverkan på det 

subjektiva välbefinnandet. För att få människor att känna ett högre välbefinnande och en 

ökad livskvalitet skildrade forskarna till studien att den måttliga fysiska aktiviteten bör öka 

i förhållande till Världshälsoorganisationens rekommendationer vilka innefattar fysisk 

aktivitet om minst 150 minuter per vecka (Wicker & Frick, 2015). 
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Träning 

Träning är en del av fysisk aktivitet men som till skillnad från fysisk aktivitet är en 

målmedveten och strukturerad aktivitet som har till syfte att förbättra eller upprätthålla den 

kroppsliga funktionen och prestationsförmågan (Taube, 2011). Mann, Lamberts och 

Lambert (2013) skildrar hur träning i sin tur även kan delas upp i lågintensiv, 

medelintensiv och högintensiv träning. De tre olika nivåerna är individuella för alla. För en 

person kan jogging vara lågintensivt medan jogging i samma intensitet för en annan person 

kan vara medelintensiv eller högintensiv. Lågintensiv träning är den träning som gör att 

kroppen värms upp. Lågintensiv träning definieras som normal andning och därmed inget 

ökat flås. Medelintensiv eller måttlig intensitet är den träning som skapar känsla av 

ansträngning och andfåddhet. Högintensiv träning innebär så pass hög intensitet att det ej 

är möjligt att föra konversationer under utförandet samt att mjölksyra bildas i musklerna. 

Högintensiv träning utförs ofta i intervaller eller under kortare tid då det inte är möjligt att 

upprätthålla denna intensitet under en längre tid. Tiden som högintensiv träning utförs är 

individuell och beror på individens förutsättningar (Mann et al., 2013). 

 

Cancer 

 

Definition 

Hansdotter (2019) beskriver att cancer är ett samlingsbegrepp för över 200 olika 

tumörsjukdomar som är indelade i ett antal underkategorier. Samtliga cancersjukdomar har 

gemensamt att celler delar sig på något ställe i kroppen och växer ohämmat. En cancercell 

bildas genom att defekter uppstår i cellens arvsmassa. Defekterna innebär olika skador 

vilket är vad som krävs för att en cancercell ska bildas. Antalet skador varierar dock 

beroende på cancersjukdom. Kroppen kan i många fall på egen hand reparera defekter som 

uppstått i cellen. När reparationsprocessen är fungerande blir skadan ej permanent och då 

bildas inte en cancercell. I de fall då reparationsprocessen är ofullständig kan en cancercell 

utvecklas. Professor och överläkare Mertens kommenterar i Hansdotters artikel (2019) hur 

det i kroppen finns olika gener i cellerna som kan gynna eller förebygga uppkomst av 

defekt i arvsmassan, så kallade onkogener och suppressorgener. Vidare uttalar sig Mertens 

att denna samling av gener är individuell vilket resulterar i att vissa människor är mer eller 

mindre mottagliga för cancersjukdom (Hansdotter, 2019). 

 

Incidens 

Globalt sett visar data att en av fem män respektive en av sex kvinnor någon gång under 

sin livstid utvecklar cancer (WHO, 2017). Statistik från Cancerfonden (2017) presenterar 

de fem vanligaste formerna av cancer i Sverige vilka i fallande ordning är: prostatacancer, 

bröstcancer, hudcancer, tjocktarmscancer och lungcancer. Cancer är en snabbt växande 

sjukdom och data visar att antalet cancerfall har fördubblats sedan år 1970. Detta fenomen 

korrelerar med ett flertal olika omständigheter som bland annat befolkningstillväxt och 

ökad medellivslängd samt sociala och ekonomiska förhållanden. Varje år rapporteras över 

60 000 nya fall och idag lever cirka 400 000 kvinnor och män med cancer i Sverige. 

Överlevnad och livskvalitet varierar från person till person och är även beroende på vilken 

cancertyp individen drabbas av (Cancerfonden, 2017). 

 

Diagnostisering 

Upptäckten av cancer sker oftast genom två olika tillvägagångssätt. Cancer kan upptäckas 

genom screeningundersökning eller genom att en person söker vård på grund av upplevda 

symtom. När personen möter läkaren görs undersökningar och i vissa fall visas cancer. I 

Sverige finns två screeningundersökningar för kvinnor. Dessa två innefattar mammografi 
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och gynekologisk cellprovskontroll. Mammografi är en metod i syfte att upptäcka 

bröstcancer och gynekologisk cellprovskontroll utförs i syfte att upptäcka 

livmoderhalscancer. För män finns inga nuvarande screeningundersökningar, utan män kan 

lämna ett blodprov, ett så kallat PSA-test som visar indikation för prostatacancer, dock 

måste mannen ha uppsökt läkare först för att få en remiss för provtagning. Det tar ofta lång 

tid för cancer att utvecklas, vilket leder till att det kan ta lång tid innan en person upplever 

symtom från cancern. Det är därför av vital vikt att screeningundersökningar utförs för att 

upptäcka cancer i ett tidigt stadie. Tidig upptäckt medför en bättre prognos än om cancern 

hunnit utvecklas till en tumör och/ eller hunnit sprida sig (Törnberg, 2008). 

 

Konsekvenser för patienten efter ett cancerbesked 

Att bli drabbad av cancer, samt att få ett cancerbesked påverkar hela individen, både 

psykiskt, fysiskt, socialt och existentiellt (Börjeson & Johansson, 2008). Brandberg (2018) 

beskriver hur ett cancerbesked för många kan verka som en erinran om att livet är skört, 

oavsett hur goda chanserna att bli frisk är. Det är högst individuellt hur en person reagerar 

och agerar efter ett cancerbesked. Reaktionerna som kan följa kan i många fall skildras 

som en kris. Sorg, apati och bestörtning är starka emotioner som kan komma efter ett 

besked. En friskförklarad person som tidigare haft cancer kan uppleva en oro som aldrig 

försvinner helt. Symtom av förkylning och andra krämpor för en person som tidigare 

drabbats av cancersjukdom, kan resultera i stark oro och tankar om att återigen bli sjuk i 

cancer (Brandberg, 2018). Sjövall et al. (2009) skildrar hur cancerbehandling och en 

cancerdiagnos påverkar både den drabbade individen men även anhöriga och framförallt 

om det är ens partner som drabbas. En studie som hade i syfte att undersöka hur den 

drabbades partner reagerade påvisade att olika psykiatriska diagnoser ökade med 95 

procent samt att vårdkostnaderna för partnern ökade (Sjövall et al., 2009). 

 

Utöver de psykiska aspekter som ett cancerbesked innebär för en person, ger diagnosen i 

sig ofta konsekvenser för den fysiska aktivitetsnivån. (Huy, Schmidt, Vrieling, Chang-

Claude & Steindorf, 2011; Levitan 2017) påvisade att den fysiska aktiviteten minskar i 

samband med en cancerdiagnos, ofta till följd av den ökade tröttheten. Studien påvisade att 

det är eftersträvansvärt att försöka upprätthålla sin nivå av fysisk aktivitet i största möjliga 

mån under pågående cytostatikabehandling. Den fysiska aktiviteten medför i sin tur en 

minskning av den extrema tröttheten och kraftlösheten, fatigue och den psykiska hälsan 

förbättras (Huy et al., 2011). Levitan (2017) påvisade liknande resultat, 75 procent av 

personerna hade minskat sin nivå av fysisk aktivitet efter de fick sin diagnos, jämförelse 

med den nivån av fysisk aktivitet de hade innan cancerdiagnosen.  

 

I många fall är det möjligt att bota cancersjukdom men i vissa fall är sjukdomen obotlig. 

Ibland blir det klart redan när diagnos ställs att sjukdomen är långt gången och att ingen 

botande behandling finns att tillgå. Vissa personer lider av cancersjukdom i flera år och 

genomgår ett flertal behandlingar, återfall och/ eller nya behandlingsmetoder innan det står 

klart att cancersjukdomen inte är möjlig att bota. När cancersjukdomen inte kan botas, 

ändras målsättningen inom omvårdnaden. Palliativ vård är vård i livets slutskede och 

innebär lindrande vård. Palliativ vård kan bedrivas under en lång eller en kort tid (Torsler, 

2019). Palliativ vård är vård för svårt sjuka människor och döende människor. Ofta 

innefattar palliativ vård en tidig fas som kan vara lång och pågå under flera år och sedan en 

sen fas som ofta är kortvarig. Målet under den tidiga fasen innefattar ofta olika 

behandlingsmetoder som exempelvis strålning, cytostatikabehandling och specifik 

farmakologisk behandling. Undersökningar genomförs för att finna svåra konsekvenser 

som kan komma av sjukdomen, i syfte för att kunna förlänga livet för den personen som 
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lider av sjukdom. Målsättningen är att lindra svåra symtom och minska besvär samt hjälpa 

den som är drabbad att kunna leva ett så normalt och aktivt liv så länge som det är 

genomförbart. Under den sena fasen är målsättningen att den drabbade ska kunna uppleva 

så god livskvalitet det är möjligt under den tid som är kvar (Thulesius, 2019). 

 

Vanliga cancerbehandlingar 

 

Idag innefattar cancersjukvården sex olika behandlingsmetoder för att bota, bromsa eller 

förebygga cancerogena tumörsjukdomar. Dessa är strålbehandling, operation, 

immunterapi, stamcellstransplantation, målinriktade läkemedel och cytostatika, även kallat 

cellgifter. Nya och mer effektiva cancerbehandlingar utvecklas ständigt i och med 

pågående forskning för att hitta den bästa och mest effektiva behandlingen som resulterar i 

minst biverkningar. I dag finns vetskap om hur en cancercell skiljer sig från kroppens 

vanliga celler. Detta gör det möjligt att rikta behandling mot cancerceller och minska 

skador på kroppens friska celler (Nygren, 2019). 

 
Cytostatika är en grupp av läkemedel med syfte att bromsa eller bota cancersjukdomar 

genom att döda cancercellerna. En patient kan även få cytostatika i förebyggande syfte för 

att undvika risk för återfall. Cytostatika kan ges lokalt, det vill säga direkt i det organ där 

tumörcellerna är belägna. Det kan även ges systemiskt, vilket innebär att det administreras 

via blodbanan. Cytostatika ges i så kallade kurer, det vill säga i intervaller för att kroppens 

friska celler ska hinna återhämta sig (Hansson, Henriksson & Peterson, 2008). 

 

Strålbehandling är en behandling som även den syftar till att avlägsna, bromsa eller lindra 

symtom. Det finns två typer av strålningsbehandling, inre och yttre. Den inre behandlingen 

innebär att behandlingen sker inuti kroppen genom att ett radioaktivt ämne förs in i det 

drabbade organet och tar sig till tumören. Den inre strålbehandlingen används främst vid 

gynekologisk cancer, prostatacancer och vid cancer i mun och svalg. Den yttre 

behandlingen kan användas till de flesta cancersjukdomar och verkar utanför kroppen, det 

vill säga utan ingrepp genom en strålningsmaskin som är riktad mot det specifika området 

(Schultz, 2019). 

 

Stamcellstransplantation är när personen får nya blodbildande eller. Vid en 

stamcellstransplantation får patienten friska stamceller från en annan person som via 

donation givit dessa celler. Genom donation är det även möjligt att ta ut patientens egna 

celler och låta dem dela sig friskt i provrör utanför kroppen, för att sedan transplantera 

dessa tillbaka in i benmärgen. Stamcellstransplantation används främst vid cancerformerna 

leukemi, lymfom och myelom (Ljungman, 2019). 

 

Nästan hälften av alla personer med cancer genomgår kirurgi. Kirurgi vid cancer är den 

äldsta och vanligaste behandlingen för att bekämpa cancer. Det finns ett antal olika 

metoder och tillvägagångssätt av kirurgi med olika syften, däribland preventiv kirurgi, 

diagnostisk kirurgi, kurativ kirurgi, tumörreducerande kirurgi samt kirurgi för att återskapa 

skadad vävnad är de olika kirurgiska metoderna. Kirurgi tär dock hårt på kroppen och 

rekommenderas inte till alla (Zedenius, 2019). 

 

Immunterapi är ett sätt för kroppens immunförsvar att kunna angripa cancerceller och 

verkar på samma sätt som vårt immunförsvar skyddar oss mot många andra smittämnen. 

Immunförsvaret har dock ofta svårt att effektivt oskadliggöra cancercellerna när de blir fler 
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och fler. Tanken med immunterapi är att stärka immunförsvaret som därmed kan bli bättre 

på att förstöra cancercellerna (Kärre, 2019). 

 

Målinriktade läkemedel är likt cellgifter. Det är läkemedel som ges i blodbanan med syfte 

att döda cancerceller. Det finns två sorter av målinriktade läkemedel, små molekyler och 

antikroppar. Största skillnaden mellan målinriktade läkemedel och cytostatika är att 

målinriktade läkemedel har mindre biverkningar då det är mer specificerade att döda 

cancerceller och inte angripa kroppens friska celler. Målinriktade läkemedel är under 

forskningsprocess och för närvarande dyrt i förhållande till andra cancerbehandlingar 

(Nygren, 2019). 

 

Vanliga symtom av cancersjukdom och biverkningar av cancerbehandling 

 

Fatigue 

Fatigue kan beskrivas som en förlamande känsla av trötthet och förlust av ork. Tröttheten 

kan vara både fysiskt och psykiskt. Fatigue kan resultera i att personen drabbas av 

försämrad minneskapacitet och att personen inte längre upplever ork att hantera och sålla 

bland intryck. En konsekvens av detta kan vara att den som drabbats av cancersjukdom 

upplever sänkt livskvalitet. Det finns även risk för att en person som drabbats av cancer 

och fatigue som följd av sjukdomen eller behandlingen, utvecklar depression (Ahlberg, 

2004). 

 

Trötthet som uppkommer vid cancersjukdom skiljer sig från den trötthet en frisk person 

kan uppleva. Fatigue vilket många individer som drabbas av cancer upplever, kan vara 

besvärlig på flera olika sätt och den är svår att vila sig ifrån eller sova bort. Fatigue kan 

resultera i frustration och lidande för patienten då denna trötthet berör det vardagliga livet 

och energin för att göra saker. Begreppet ”cancer related fatigue” (CRT) anträffas i 

engelska artiklar och inrymmer en mångskiftande känsla av trötthet, orkeslöshet och 

kraftlöshet. Bakomliggande orsaker till CRT kan vara cancerdiagnosen i sig, 

behandlingsmetod, vemod, oro och farmakologiska läkemedel varav bland andra opioider 

(Strang och Beck-Friis, 2012). 

 

Illamående 

Illamående är ett subjektivt symtom och en känsla av att behöva kräkas. Illamåendet i vissa 

fall är kombinerat med kräkningar och i andra fall kan individen kräkas utan illamående. 

Illamående är ett av de vanligaste symtomen hos personer med cancer. Mellan 40 till 70 

procent av alla palliativa patienter med cancerdiagnos uppger att de mår illa. Många 

personer som genomgår cytostatikabehandling får ökade besvär under dagarna som följer 

efter behandlingen, vilket kan vara på grund av att giftet i cytostatika har påverkat 

kräkcentrum eller balansorganet i hjärnan. Andra personer upplever illamående konstant 

under sjukdomens förlopp och/ eller under behandling. Illamående är komplext och i 

många fall är det svårt att veta orsaken till illamåendet. Idag finns dock läkemedel mot 

illamående som ofta ger goda resultat. Det finns även rekommendationer kring mat och 

måltider i syfte att minimera illamåendet (Fürst, 2015). 

 

Smärta 

Enligt International Association for the Study of Pain (IASP) beskrivs smärta som en 

olustig kroppslig och känslobetonad upplevelse (IASP, 2017). Smärtor kan vara akuta och 

komma snabbt eller vara kroniska och vara under en lång tid. Smärtor kan bero på 

sjukdom, behandling och/ eller skada. Smärtor kan även delas in i vävnadsskada, 
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nervskada, psykogen smärta eller smärta utan orsak. När det kommer till smärta är det av 

stor vikt att ta reda på varför personen har smärta för att kunna välja lämplig och effektiv 

behandling (Brydolf, 2019). 

 

Smärta hos cancerpatienter är ett vanligt symtom och kan även vara en biverkan av 

personens cancerbehandling. Smärtan kan vara omfattande och varierande beroende på 

individen, individens cancerform, lokalisation av cancer och omfattning. Smärtor var för 

några decennier sedan i samband med cancersjukdom, ett större och mer påverkande 

symtom. Idag kan smärta ofta behandlas på ett effektivt sätt då det finns verkningsfulla 

smärtbehandlingar och läkemedel för att dämpa smärta (Lundström, 2019). Fynd i en 

studie visade att magsmärtor, muskelvärk, rörelse-, skelett- och ledsmärtor är de vanligaste 

förekommande smärtorna hos kvinnor vid bröstcancer. Resultat från studien visar även att 

sorten cytostatika som patienterna fick, var ledande till var smärtan blev lokaliserad trots 

att samtliga kvinnor hade cancer i bröstvävnaden (Perrone et al., 2015). 

 

Försämrad livskvalitet 

Livskvalitet benämns som Quality of Life (QOL) och en studie belyste hur symtomlindring 

är essentiellt för att få personer med cancer att uppleva hög livskvalitet i samband med 

cancersjukdom och behandling (Malathi et al., 2017). Genom intervjuer fick de 768 

deltagarna i studien uppge upplevd livskvalitet varav 82,3 procent av dem hade låga QOL-

poäng. Majoriteten av dessa personer uppgav att symtom från sjukdomen var det som hade 

störst inflytande på upplevelsen av livskvalitet. Studiens resultat påvisade att det finns 

behov att skapa interventioner för patienter med cancer för att på ett effektivt sätt lindra 

symtom. Genom interventioner som har i syfte att symtomlindra på bästa möjliga sätt, kan 

patienter känna ökad känsla av kontroll över cancersjukdomen samt behandlingen och 

därmed uppleva högre livskvalitet (Malathi et al., 2017). 

 

Fysisk aktvitet och träning i samband med cancersjukdom 

 

Fysisk aktivitet bör rekommenderas till personer med cancer då evidens påvisar att det har 

flera positiva effekter vad gäller biverkningar av behandling. Fysisk aktivitet har visat sig 

minska den cancerrelaterade tröttheten, gynna funktionsförmågan samt stärka upplevelsen 

av livskvalitet. En person som har hög infektionskänslighet bör dock avvakta med träning 

av hög intensitet tills dess att infektionskänsligheten avtagit. Det är av stor vikt att 

träningen anpassas till varje persons förutsättningar relaterat till behandling och andra 

individuella faktorer som exempelvis benskörhet eller oerhört lång återhämtningsprocess 

(Johnsson, Rundqvist & Wengström, 2016). Särskild försiktighet och beaktning vad gäller 

fysisk aktivitet och träning i samband med cancersjukdom bör tas till personer med 

skelettmetastaser eller annan sjukdom med metastasering. Även individuella 

kontraindikationer kan finnas postoperativt beroende på vilken tumörkirurgi som personen 

genomgått (Backman, 2018). Träning både under och efter avslutad cancerbehandling har 

flera hälsofrämjande effekter både vad gäller symtom av cancersjukdom och biverkningar 

av behandling. Cancerrelaterad fatigue kan minska genom regelbunden träning under 

cytostatikabehandling samt bidra till mindre fysisk orkeslöshet samt allmän trötthet. 

Utöver minskad trötthet påvisar forskning även att personer som är fysiskt aktiva i 

samband med cytostatikabehandling upplever signifikant högre fysisk funktionalitet (Van 

Vulpen et al., 2016). 

 

Den fysiska aktivitetens effekt på livskvalitet har undersökts i ett flertal studier (Hardcastle 

et al., 2019; Knips et al., 2019; Schmidt et al., 2014). I studien av Knips et al. (2019) 
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undersöktes hur livskvalitet, ångest och den fysiska funktionen kan påverkas av träning hos 

personer med hematologiska maligniteter. Studiens resultat påvisade att alla tre symtomen 

förbättrades hos personer som tränade innan och under sin cancerbehandling. Dessa 

personer uppgav att de upplevde sig ha högre livskvalitet, mindre ångest och en känsla av 

bättre fysisk funktion i jämförelse med den grupp som inte tränade innan och under 

behandlingen (Knips et al., 2019). En annan studie (Hardcastle et al., 2019) utfördes på 

kvinnor med bröstcancer och studerade upplevd livskvalitet under och efter strålbehandling 

hos kvinnor som utförde fysisk aktivitet och träning. Studiens resultat visade att 

kvinnornas mående och livskvalitet påverkades till följd av träning. Desto mer träning, 

desto högre livskvalitet visade det sig att kvinnorna som tränade upplevde i jämförelse med 

kontrollgruppen. Även biverkningar och symtom efter avslutad strålbehandling påverkades 

positivt. Högre nivå av träning korrelerade med mindre fatigue, mindre håravfall samt färre 

och mildare symtom från neuropati i fingrar och tår (Hardcastle et al., 2019). Ytterligare en 

studie (Schmidt et al., 2014) påvisar den positiva effekten på personens upplevelse av 

livskvalitet av träning under cancerbehandling. I studien undersöktes vad träning i form av 

motståndsträning gav för effekt hos kvinnor med bröstcancer under pågående 

cytostatikabehandling. Träningen visade sig ha en gynnsam inverkan på dessa personers 

upplevelse av livskvalitet i jämförelse med kontrollgruppen. Vidare påvisade resultat i 

studien även att de personer som tränade rapporterade ökat välmående utifrån psykosociala 

aspekter associerade till minskad fatigue och relaterat till upplevelse av ökad livskvalitet 

(Schmidt et al., 2014). 

 

Teoretiska utgångspunkter 

 

Hälsa 

Det bärande begreppet som var genomgående i denna litteraturstudie var hälsa. År 1948 

trädde konstitutionen i kraft framtagen av Världshälsoorganisationen (WHO) där hälsa 

definierades på följande sätt; ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande och inte enbart avsaknaden av sjukdom eller funktionshinder” 

(WHO, 2019). Hälsa (Naidoo & Willis, 2009) är brett begrepp och kan delas in i ett flertal 

undergrupper, däribland fysisk hälsa, mental hälsa, emotionell hälsa, psykosocial hälsa, 

sexuell hälsa och social hälsa. Hälsa inom ett område utesluter eller påvisar inte hälsa inom 

ett annat område. En person kan uppleva hälsa inom ett område och ohälsa inom ett annat 

(Naidoo & Willis, 2009). 

 

Svensk Sjuksköterskeförening (2016) skildrar hur hälsa utgör grunden till den 

dominerande målsättningen inom omvårdnad. Generellt finns två olika sätt att studera 

begreppet hälsa där det ena är att hälsa ses som något som finns vid frånvaro av sjukdom. 

Detta konkretiseras inom det medicinska betraktelsesättet genom diagnos, läkning samt 

genom att lindra sjukdom och därmed eftersträva att återställa hälsa hos de personer som 

söker vård. Det andra synsättet på hälsa inom omvårdnad är då begreppet hälsa preciseras 

som ett filosofiskt begrepp. Hälsa och ohälsa ses som motpoler och genom detta perspektiv 

förstås människan som en helhet genom dess erfarenheter och värderingar då både kropp, 

själ och ande inkluderas i begreppet. Denna holistiska hälsodefinition understryker att 

människan själv har möjlighet och kapacitet att bestämma vad hälsa betyder för den egna 

personen (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). 

 

En studie hade för avsikt att undersöka hur begreppet hälsa definieras av personer och vad 

hälsa har för innebörd. Gessert et al. (2015) påvisade att återkommande definitioner av 

hälsa som personer uppgav var förmåga att kunna arbeta, ha ömsesidiga sociala relationer 
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med närstående och att vara oberoende av andra. Många personer uppgav även att hälsa för 

dem innebar att kunna vara aktiva (Gessert et al., 2015). Hälsa är ett dynamiskt tillstånd 

som ständigt förändras och hälsa kan beskrivas utifrån patientens upplevelser och känsla. 

Eriksson (2014) myntade begreppet hälsokorset som är en teori om hälsa och ohälsa, där 

en persons mående utgår från ett hälsokors. Hälsokorset illustrerar hur en person kan 

uppleva hälsa och vara frisk, uppleva hälsa trots sjukdom, uppleva ohälsa trots frånvaro av 

sjukdom samt hur en person kan lida av sjukdom och uppleva ohälsa. Det finns ett flertal 

faktorer som influerar på människans upplevelse av hälsa och det kan även uppkomma 

tillfällen och situationer i livet som påverkar känslan och upplevelsen av hälsa. 

Familjeförhållanden, boendemiljö, relationer, fysisk miljö, samhälle, kultur, sjukdom eller 

en närstående som drabbas av sjukdom, kan vara omständigheter som påverkar människans 

upplevelse av hälsa (Eriksson, 2014). Upplevd hälsa och livskvalitet i samband med 

cancersjukdom är relaterat till flera olika faktorer och däribland till patientens grad av 

symtombörda. Beroende på behandling och hur väl symtomen är möjliga att lindra, 

påverkas personens hälsa och livskvalitet (Backman, 2018). 

 

Välbefinnande 

Nationalencyklopedin (NE) beskriver att välbefinnande är ett brett begrepp som kan 

kopplas till både psykisk och fysisk hälsa och begreppet definieras som en förnimmelse av 

att må (Nationalencyklopedin, u.å.). WHO har även ett mått att mäta välbefinnande på 

genom ett så kallat välbefinnandeindex. Detta index kan med fem frågor och sex olika 

svarsalternativ, mäta en människas psykiska välbefinnande. Exempel på frågor är hur 

avslappnad, lugn, glad, kraftfull och pigg personen känt sig de senaste två veckorna. 

Svaren summeras till ett resultat mellan 0 och 100. Ett högre score visar ett högre 

välbefinnande (Psykiatri Region Hovedstaden, 2010). En studie (Topp, Østergaard, 

Søndergaard & Bech, 2015) gjordes i syfte att undersöka Världshälsoorganisationens 

välbefinnandeindex för bland annat depression och den kliniska validiteten för deras index. 

Forskningsenheten fick fram att det var en giltig och validerad metod att använda som 

screeningverktyg. Dock betonades att det behövs ytterligare undersökning som 

komplement till WHO:s välbefinnandeindex för att sätta diagnos (Topp et al., 2015). En 

annan studie undersökte hur cancersjukdom påverkar patienters upplevelse av 

välbefinnande. Studien belyste att vid cancerdiagnos uppkommer ofta många frågor inom 

individen rörande existens och även tankar på döden. Välbefinnandet hos dessa individer 

kan försämras och cancerpatienter upplever ofta psykisk nöd. Slutsatsen i studien och även 

deras främsta resultat beskrev vikten av att vårdpersonal tillsammans med patienten skapar 

en översyn över patientens liv och analyserar vad patienten vill och har förmåga göra. 

Detta påvisades förbättra den psykiska hälsan och välbefinnandet bland patienterna (Zhang 

et al., 2017). 

 

Sjuksköterskans roll 

 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) redogör i 2§ hur hälso- och 

sjukvårdspersonal ska utöva en vård med målsättning att åstadkomma hälsa och att 

förekomma ohälsa. Vården ska bedrivas på lika villkor för samtliga människor där 

människors autonomi och integritet ideligen ska respekteras samt ligga i huvudfokus i all 

omvårdnad. 

 

Svensk Sjuksköterskeförening (2017) har tagit fram en kompetensbeskrivning för 

legitimerade sjuksköterskor där sex kärnkompetenser ingår. De sex kärnkompetenserna 

som redogörs är personcentrerad vård, evidensbaserad vård, säker vård, informatik, 



 

13 

samverkan i team och förbättringskunskap. För att sjuksköterskan ska förmå att utöva god 

omvårdnad fordras en kompetens som präglas av holism, vilket innefattar vetskap och 

insikt om att ha förmåga att upprätta en respektfull relation mellan sig och den person som 

är patient. Det holistiska förhållningssättet kännetecknas av att sjuksköterskan ser personen 

som en fullständighet. Vidare skildrar Svensk Sjuksköterskeförening (2017) hur 

sjuksköterskan ska respektera personens och dess närståendes integritet och 

självbestämmande, samt att konversationer med patienten och dess närstående ska utföras 

med empati och stor lyhördhet. 

 

Omvårdnaden är den behöriga sjuksköterskans specifika kvalifikation. Den legitimerade 

sjuksköterskans plikt innefattar att göra självständiga kliniska val som ger människor goda 

förutsättningar att förbättra, bevara och återfå sin hälsa. Sjuksköterskan ansvarar även för 

att undervisa patienten och ge denna de bästa förutsättningarna för att handskas med 

hälsoproblem, sjukdom eller funktionshinder samt att åstadkomma bästa tänkbara 

välbefinnande och livskvalitet fram till livets slut. I sjuksköterskans arbetsuppgifter och 

profession ingår både att utföra olika omvårdnadsuppgifter med hög kompetens samt att 

skapa en relation och ett förtroende för patienten och dennes närstående. Förtroende för 

patienten och dennes närstående är en förutsättning för en god och kvalitativ omvårdnad. 

Sjuksköterskans kompetens består av att se ett helhetsperspektiv på patientens situation 

och behov. Vanliga omvårdnadsbehov och åtgärder tas i beaktning som andning, 

cirkulation, elimination, kommunikation, kognition, nutrition, personlig hygien, aktivitet 

och rörlighet, sömn och vila, smärta, samt de psykosociala-, andliga- och kulturella 

faktorerna (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Sjuksköterskans roll är att ta hänsyn till en persons alla dimensioner och bemöta patienten 

utifrån dennes behov. Personcentrerad vård är när vårdgivaren ser hela personen och tar 

hänsyn till alla dennes delar, kropp, själ och ande. Patientberättelsen är nyckeln i 

personcentrerad vård för att kunna identifiera varje persons behov och önskningar och som 

sjuksköterska försöka uppfylla dessa. I praktiken innebär “personcentrerad vård” att 

sjuksköterskan och all annan vårdpersonal ska ta hänsyn till varje individs individualitet, 

mänskliga natur, värdighet och rättigheter, vid varje vårdtillfälle (Hewitt-Taylor, 2015).  

 

Problemformulering 

 

För en person som drabbas av cancer innebär sjukdomen ofta omfattande och påfrestande 

förändringar i livet, vilket kan medföra både fysiska och psykiska symtom som orsakas av 

sjukdomen. I samband med cancerdiagnos minskar ofta nivån av fysisk aktivitet och 

träning hos den person som drabbas. Även under samt efter avslutad cancerbehandling 

visar forskning att den fysiska aktiviteten har en tendens att vara låg, som konsekvens av 

bland annat symtom från sjukdomen och biverkningar av behandling. Minskad fysisk 

aktivitet kan medföra bland annat längre återhämtningsprocess, ökad smärta och ökad 

fatigue för den drabbade personen. Aktuell forskning har visat att det finns ett flertal 

positiva effekter på hälsa och välbefinnande i att utföra fysisk aktivitet i samband med en 

cancerdiagnos samt under cancerbehandling. Denna litteraturöversikt ger en 

sammanställning och presentation av evidens om hur sjuksköterskor kan arbeta för att 

främja fysisk aktivitet hos personer med cancer. 
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SYFTE 

 

Syftet var att belysa hur sjuksköterskor kan främja fysisk aktivitet hos personer med 

cancer. 

 

METOD 

 

Design 

 

Den metoden som valdes för detta arbete var litteraturöversikt. Valet av metod baserades 

på målsättningen att utöka sjuksköterskors kunskap om hur sjuksköterskor kan främja 

fysisk aktivitet hos personer med cancersjukdom. Litteraturöversikt ansågs passa väl för 

arbetet då forskningsområdet var förhållandevis vidsträckt vilket gjorde att det fanns 

underlag från tidigare forskning att hämta information ifrån. Enligt Polit & Beck (2017) 

bör en litteraturöversikt ha för avsikt att ge läsaren en objektiv och organiserad briefing av 

bevis för ett ämne. När en litteraturöversikt görs är det grundläggande syftet att summera 

och kritiskt granska den övergripande evidensen för att presentera det aktuella 

kunskapsläget. Det är därför viktigt att ha i åtanke att det inte handlar om att enbart 

presentera det tidigare forskning visat, utan även att granska tidigare fynd och anknyta 

resultaten från flera olika studier och skapa en överblick över dessa. Vidare beskrivs hur 

litteraturöversikt görs med intention att utöver sammanställning av forskning, identifiera 

kunskapsluckor och påvisa studier som skulle ha behov av att utföras på nytt för att kunna 

ha fortsatt giltighet. Vidsynt problemformulering samt mångsidigt förfarande präglar 

litteraturöversikten (Polit & Beck, 2017). Systematik och tydlighet kännetecknar 

tillvägagångssättet vid en litteraturöversikt där urvalskriterier ska vara distinkt redovisade 

likväl som procedur för sammanställandet (Segersten, 2017). 

 

Urval 

 

Avgränsningar 

För att få avgränsad sökträff på vetenskapliga artiklar skapades urvalskriterier med 

målsättning att hitta forskning som besvarade syftet för denna litteraturöversikt. 

Urvalskriterierna gjorde det möjligt att sålla ut oväsentliga artiklar som ej besvarade syftet 

(Reinecker & Stray Jørgensen, 2017). De kriterier och avgränsningar som brukades i denna 

litteraturöversikt var originalartiklar som blivit granskade, så kallade “Peer-reviewed” 

(Polit & Beck, 2017). Att artiklarna är peer-reviewed innebär även att dessa artiklar går att 

hitta i vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2017). Sökningarna gjordes med datum-

begränsning på tio år och den tidigare forskningen som granskades och valdes ut var därför 

ej äldre än från år 2009 för att få den senaste evidensen inom området. Avgränsningar vad 

gäller språk utfördes med avsikt att finna artiklar på engelska eller svenska. Inga 

avgränsningar gjordes vad gäller geografisk placering. 

 

Inklusionskriterier 

I denna litteraturöversikt inkluderades både studier med kvalitativ, kvantitativ och mixad 

design. Samtliga studier var originalartiklar där forskning utförts på vuxna män och 

kvinnor över arton år. Inkluderade artiklar var utförda på personer som genomgick eller 

som hade behandlats för cancer i både kurativt och palliativt syfte, samt studier som utförts 

i syfte att undersöka sjuksköterskans perspektiv. Samtliga cancersorter inkluderades. Enligt 

Henricson (2017) är engelska det språket som bör användas vid publicering av studier 

eftersom det når majoriteten av världens befolkning vilket gjorde att denna 
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litteraturöversikt inkluderade språken engelska och svenska vid litteratursökningen. 

Avsikten var att inkludera både fysiska och psykiska aspekter som personer med cancer 

har upplevt vara verkningsfullt i främjandet av fysisk aktivitet samt även hur detta påverkat 

deras bild av den egna hälsan. Vi valde även att inkludera studier som berört hur 

sjuksköterskor uppfattat patienternas hälsa genom att olika omvårdnadsåtgärder tillämpats 

i syfte att främja fysisk aktivitet. 

 

Exklusionskriterier 

Då syftet för studien var att undersöka hur sjuksköterskan kan främja fysisk aktivitet hos 

personer med cancer, exkluderades de studier där huvudfokus låg på andra professioner 

inom vården. Exkluderades gjordes även de studier där farmakologiska och medicinska 

åtgärder undersöktes i syfte att främja fysisk aktivitet, då det främst berör en läkares 

profession. Denna litteraturöversikt exkluderade även översiktsartiklar då dessa 

sammanfattar olika forskningsresultat och artiklar som tidigare publicerats (Kristensson, 

2014). Artiklar som lästes och bedömdes vara av låg kvalitet utesluts från denna 

litteraturöversikt likaså artiklar där vi ansåg att etiskt ställningstagande ej tagits i 

beaktning. 

 

Datainsamling 

 

Datainsamlingen skedde under november 2019 och utgick från de vetenskapliga och 

bibliografiska databaserna Public Medline (PubMed), Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature (CINAHL), PsycINFO samt den svenska bibliografiska databasen 

SveMed+. Sökningarna som genomfördes i SveMed+ gav dock inga relevanta resultat som 

svarade på syftet för denna litteraturöversikt. Fler bibliografiska databaser (Kristensson, 

2014) ger fler resultat och en bredare sökträff än om sökningen endast sker i en databas. 

CINAHL bidrar främst med den omvårdnadsvetenskapliga utgångspunkten medan Pubmed 

har ett stort utbud av det medicinska och biomedicinska perspektivet (Kristensson, 2014). 

Datainsamlingen och metoden är vitala faktorer för att denna litteraturöversikt ska kunna 

göras om igen av en annan utförare och för att denna person ska kunna nå fram till samma 

resultat (Polit, & Beck, 2017). 

 

Initialt bokades ett möte med en bibliotekarie på Sophiahemmets Högskola för att få tips 

och råd om söktermer och instruktioner i uppbyggnad av så kallade “sökblock” inför 

sökning i databaserna. Söktermerna (Polit och Beck, 2017) i databasen PubMed kallas för 

Medical Subject Headings (MeSH). För att finna MeSH-termer tillämpades Karolinska 

Institutets “Svensk MesH”. I CINAHL kallas sökorden för CINAHL- headings. 

Sökningarna som utfördes i databaserna användes främst genom MeSH-termer eller 

CINAHL-headings enligt urvalskriterierna. Även sökning i fritext utfördes för att inte gå 

miste om nyligen publicerade studier och artiklar som ej hunnit få MeSH-termer och 

CINAHL-headings (Kristensson, 2014). En sammanställning av sökningarna i databaserna 

med söktermer redovisas i Tabell 1. 
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Tabell 1. Presentation av databassökning i Pubmed, CINAHL och PsycINFO 

* Hänsyn ej tagits till dubbletter 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkludera

de 

artiklar 

PubMed 

14 

november 

2019 

((cancer) AND physical 

activity) AND nursing  

 

Filters: Clinical Trial; 

published in the last 10 

years; Humans; English; 

Adult: 19+ years 

 

207 36 12 2 

PubMed  

14 

november  

2019 

(((nurse) AND physical 

activity) AND 

undergoing) AND cancer  

 

Sort by: Best Match 

Filters: Clinical Trial; 

published in the last 10 

years; Humans; English; 

Adult: 19+ years  

 

25 15 10 1 

CINAHL 

14 

november 

2019 

(MH "Exercise") OR 

physical activity OR 

(MH "Physical Activity") 

AND (MH "Neoplasms") 

AND nursing OR (MH 

“Nurses”) OR (MH 

“Nursing role”) OR (MH 

“Nursing Care”) 

 

Limiters - Published 

Date: 20090101-; Peer 

Reviewed; Language: 

English 
 

43 18 8 1 

CINAHL 

19 

november 

2019 

(MH "Cancer Patients") 

AND (MH "Physical 

Activity") AND 

(intervention) 

 

Limiters: Published Date: 

20090101-; Peer 

Reviewed; English 

Language 
 

63* 41 9 1 

PsycINFO cancer AND physical 

activity AND TI nurse  

12 9 7 4 



 

17 

19 

november 

2019 

 

Limiters - Peer 

Reviewed; Language: 

English; Age Groups: 

Adulthood (18 yrs & 

older) 

 

PubMed 

28 

november 

2019 

((((((nurse led) OR 

implication) OR 

implications)) AND 

(((nurse) OR 

"Nurses"[Mesh]) OR 

nurses)) AND 

(((((exercise) OR 

"Exercise"[Mesh]) OR 

training) OR activity) OR 

physical activity)) AND 

(("Neoplasms"[Mesh]) 

OR cancer)  

 

Filters: Clinical Trial; 

published in the last 10 

years; English 

 

87* 34 9 4 

TOTALT 437* 153 55 13 

 

Manuell sökning 

Till följd av det ringa utbudet av forskning som identifierades under databassökningen som 

svarade på litteraturöversiktens syfte, utfördes även manuell sökning. De manuella 

sökningarna utfördes som komplement till databassökningarna med avsikt att hitta fler 

relevanta artiklar utöver de som redovisas i Tabell 1. Manuella sökningar menar Östlundh 

(2017) är ett bra tillvägagångssätt för att finna artiklar som ej påträffats i samband med 

databassökning. En metod som tillämpades vid de manuella sökningarna utfördes genom 

så kallad “snowballing” (Kristensson, 2014). Genom denna metod sågs referenser från 

utvalda artiklar igenom för att på så vis finna fler artiklar som var relevanta för ämnet 

vilket Karlsson (2017) beskriver som en metod vad gäller manuell sökning. Tillsammans 

med databassökningarna som är redovisade i Tabell 1 utgörs datainsamlingen för denna 

litteraturöversikt av 15 vetenskapliga artiklar. De artiklar som påträffades via manuell 

sökning är markerade med ** i referenslistan. 

 

Kvalitetsgranskning 

 

Noggrann granskning är en fundamental del av processen vid litteraturöversikt för att säkra 

att de artiklar som inräknas håller en hög nivå för att kunna tillämpas som förankring vid 

exempelvis upprättandet av nya direktiv inom en särskild vårdform (Rosén, 2017). 

Kvaliteten av de vetenskapliga artiklarna bedömdes med hjälp av Sophiahemmets 

Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig kvalitetsklassificering gällande studier 

med endera kvalitativt eller kvantitativt förförande, se Bilaga A. Granskningsunderlaget är 

modifierat och utgår ifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt William, Bahtsevani, 

Nilsson och Sandström (2016). Artiklarnas kvalitet värderades genom en tregradig skala 
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som bedömdes som hög (I), medel (II) eller låg (III). Vi inkluderade endast artiklar som 

bedömdes ha medel och hög kvalitet enligt inrådan av Forsberg och Wengström (2016). 

För att stärka tillförlitligheten ytterligare för denna litteraturöversikt granskades samtliga 

utvalda artiklar på olika håll och värderades enligt den tregradiga kvalitetsrankningen 

(Henricson, 2017). 

 

Dataanalys 

 

Genom planering, bearbetning och analysering av artiklar undersökte vi tidigare utförda 

studier grundligt om de innehöll relevant information som kunde kopplas och besvara 

syftet för denna litteraturöversikt. Detta skedde under databassökningen genom granskning 

efter företeelser i tidigare studier rörande fysisk aktivitet hos patienter med cancer relaterat 

till sjuksköterskans profession och verksamma roll i omvårdnaden. Både kvalitativ och 

kvantitativ analysmetod tillämpades i syfte att finna såväl psykiska som fysiska aspekter. 

Inledningsvis lästes de 15 utvalda artiklar av oss båda för att vi skulle erhålla en fullvärdig 

kännedom om samtliga artiklar. Pennor i olika färger användes för att markera de 

viktigaste delarna av de utvalda studierna, i form av syfte, metod, urval, dataanalys, 

resultat och sammanfattning. De olika färgerna skapade förutsättningar för att i ett senare 

skede av dataanalysen effektivisera arbetet. Efter inläsning och färgmarkering i artiklarna 

fördes de in i en matris (se Bilaga A) för att på ett överskådligt sätt presentera 

kärnpunkterna i respektive forskningsartikel i form av syfte, metod, urval, datainsamling, 

dataanalys och resultat. Polit och Beck (2017) rekommenderar detta tillvägagångssätt när 

forskaren har en förhållandevis stor omfattning data att analysera och sammanställa. 

Vidare skildrar Polit och Beck (2017) att genom att tillämpa detta tillvägagångssätt och 

presentera huvudpunkter för olika studier, blir det genomförbart att i ett senare steg av 

dataanalysen kategorisera resultaten enligt olika teman. Detta nämns även av Kristensson 

(2014) som skildrar hur dataanalys i form av integrerad analys kan genomföras vid 

litteraturöversikter. 

 

Kristenssons integrerade analys (2014) är ett tydligt och okomplicerat tillvägagångssätt för 

att sammanställa resultatet i en litteraturöversikt. Det kan bli problematiskt att som 

författare lyckas skapa en röd tråd i resultatet och att som läsare förstå kontexten om 

artiklar som inkluderats i litteraturöversikten presenteras var för sig efter varandra utan att 

dess samband tydligt skildras. Genom integrerad analys blir det möjligt att istället visa 

resultatet på ett sätt som är överskådligt. Denna analysmodell består av olika steg. Det 

första steget innebär genomläsning av samtliga artiklar som finns för avsikt att ha med i 

resultatdelen. Under genomläsningen identifieras om det finns generell kongruens och 

divergens i resultatet (Kristensson, 2014). Genom skapande av en matris över samtliga 

artiklar efter inläsning, kunde vi i detta skede se likheter och skillnader mellan de olika 

vetenskapliga artiklarna och på så vis detektera olika kategorier. Under det andra steget 

som skildras av Kristensson (2014) bestäms olika kategorier, vilka kan jämföras med 

beteckning som sammanställer de fynd i de olika studierna som har samband med 

varandra. Till denna litteraturöversikt skapades 4 kategorier under resultatet i relation till 

de olika fynden vi kunde utröna i de olika artiklarna. Därefter följde vi Kristenssons 

modell genom att slutligen i det tredje steget presentera resultat från olika studier under 

respektive kategori (Kristensson, 2014). 
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Forskningsetiska överväganden 

 

Kjellström (2017) skildrar att det vid kvantitativa tillvägagångssätt ofta är enklare att 

förutspå vilka etiska svårigheter som kan uppstå. Vid enkäter är det fundamentalt hur 

frågorna formuleras och om de är känsliga, samt valet av individer och informerat 

samtycke. Det är nödvändigt att ha i åtanke att även litteraturöversikter väcker etiska 

frågor. Kjellström (2017) beskriver hur studenter ibland har begränsad engelska och 

metodologiska färdigheter för att kunna ha förståelse för och kunna göra opartiska 

granskningar av samtliga artiklar som innefattas. Detta kan bidra till feltolkningar och även 

att grupper beskrivs nedlåtande (Kjellström, 2017). För att i möjligaste mån undvika 

feltolkningar vid översättning i denna litteraturöversikt användes Google Translate 

tillsammans med elektroniska lexikonet ”Tyda” för att finna synonymer och därmed 

bredda översättningen. Henricson (2017) menar att tillämpning av fler lexikon ökar 

tillförlitligheten av översättningen.  

 

Vetenskapsrådet (2017) skildrar hur området forskningsetik inte är ett väl avgränsat 

område trots att det framkommer tydligt att det innefattar frågor om korrelationen mellan 

forskning och etik. Forskningsetik involverar både etiska krav på forskaren samt etiska 

anspråk på forskningens inriktning och utformning. Forskningsetiken är skiftande och när 

forskare ställer nya frågor, tar sig an nya metoder samt arbetar med nya redskap 

aktualiseras nya forskningsetiska dilemman. Nya samt alltmer förekommande metoder i 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, som till exempel videoinspelningar, är 

tillvägagångsätt som öppnar upp för nya forskningsetiska frågor (Vetenskapsrådet, 2017). 

Samtlig forskning ska kännetecknas av ett etiskt synsätt och det finns ett flertal 

forskningsetiska dilemman som bör tas i beaktning innan ett forskningsprojekt genomförs. 

Forskningsetik innebär att försäkra sig om att individer som ingår i studien ej utsatts för 

skada, förolämpning eller utnyttjande (Kristensson, 2014). För att kunna garantera detta i 

denna litteraturöversikt hade vi för avsikt att enbart inkludera studier som blivit etiskt 

granskade eller där etiska övervägandet tagits i beaktning. Ett välkänt styrdokument 

(Kjellström, 2017) som består av direktiv för hur medicinsk forskning på människor ska 

utföras etiskt, är Helsingforsdeklarationen som utvecklades år 1964 av World Medical 

Association. Deklarationen (World Medical Association, 2013) skyddar individer från 

utnyttjande mot sin vilja samt skada i forskningsändamål. Kjellström (2017) skildrar hur 

detta garanteras genom informerat samtycke, vilket innebär att samtliga deltagare får 

komplett information om projektet samt att deltagaren på egen hand får fatta beslut och 

bearbeta uppgifterna gällande projektet. Därefter får deltagarna tid för reflektion om att 

medverka och valet att delta är helt frivilligt (Kjellström, 2017). 

 

Det är viktigt att ha i åtanke att litteraturöversikter riskerar att inkludera studier som 

överensstämmer med författarens egen föreställning i större utsträckning, än studier som 

påvisar andra resultat. Detta kan ge konsekvenser som en förvrängd bild av resultatet samt 

en icke sanningsenlig återgivning av hur forskningsläget står i relation till verkligheten 

(Henricson, 2017; Polit & Beck, 2017). Genom medvetenhet kring detta fenomen utfördes 

sökning och analys av tidigare utförda studier på ett så objektivt sätt som möjligt för denna 

litteraturöversikt. Sökning och urval (SBU, 2017) av artiklar samt andra referenser utfördes 

med avsikt att inkludera alla resultat oavsett innehåll. Aktsamhet tillämpades vid 

översättningar av inkluderade artiklar för att ej snedvrida resultatet och samtliga referenser 

redovisades i enlighet med American Psychological Associations (APA) i syfte att undvika 

plagiering. Genom insikt och förståelse för svårigheter som skulle kunna uppstå under 

arbetets gång, samt genom att noga kontrollera hur informationen togs fram i olika studier, 
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genomfördes denna litteraturöversikt med hänsyn till etiska dilemman. Forsberg och 

Wengström (2015) belyser vikten av att studier erhållit ett godkännande från en etisk 

kommitté alternativt att det tydligt skildras att etiska överväganden har uppmärksammats. I 

studien “Improving Oncology Nurses´ Knowledge About Nutrition and Physical Activity 

for Cancer Survivors” fann vi inget etiskt godkännande som redovisades i varken artikeln 

eller från tidskriften. Denna artikel granskades manuellt där urval, metod, datainsamling 

och analys utvärderades. Då det på ett konkret sätt framgick att deltagandet i studien var 

frivilligt och att svaren från sjuksköterskorna var anonyma, valde vi att inkludera artikeln 

på dessa grunder då vi ansåg att etiska överväganden tagits i beaktning (Forsberg & 

Wengström, 2015). 

 

RESULTAT 

 

Resultatet i denna litteraturöversikt grundar sig på 15 vetenskapliga artiklar. Fyra olika 

områden identifierades och definierades som följande: Sjuksköterskans kunskap om fysisk 

aktivitet, rådgivning om fysisk aktivitet, handledda interventioner i omvårdnaden samt 

användning av digitala verktyg.  

 

Sjuksköterskans kunskap om fysisk aktivitet 

 

Ett flertal studier belyste sjuksköterskans kunskap om fysisk aktivitet för personer med 

cancer och det betonades att sjuksköterskans kunskap är en förutsättning för att 

sjuksköterskan ska ha förmåga att rekommendera och ge rådgivning till personer att utföra 

fysisk aktivitet (Karvinen et al., 2015; Karvinen et al., 2017; O'Hanlon & Kennedy., 2014; 

vaan Veen et al., 2017). Genom utbildning (Karvinen et al., 2015) kan sjuksköterskor öka 

sin kunskap för personer med cancer och hur fysisk aktivitet kan tillämpas som en metod 

inom omvårdnaden. Karvinen et al. (2015) konstaterade att majoriteten av de deltagande 

sjuksköterskorna var lyhörda för att erhålla ytterligare utbildning om livsstilsrådgivning för 

att öka sin kunskap om fysisk aktivitet kopplat till cancersjukdom. De deltagande 

sjuksköterskorna som erhållit ytterligare undervisning inom ämnet visade sig var mer 

benägna att främja fysisk aktivitet genom att ge rådgivning om såväl fysisk aktivitet som 

andra livsstilsfaktorer till patienter med cancer (Karvinen et al., 2015). I en annan studie 

(Karvinen et al., 2017) påvisades att sjuksköterskors rådgivning ökade signifikant i 

gruppen som var med i den online-baserade inlärningsinterventionen gentemot 

kontrollgruppen till följd av ökad själveffektivitet och kunskap hos sjuksköterskorna. 

Genom kunskapsinhämtning kan sjuksköterskan implementera rådgivning i omvårdnaden 

för att främja fysisk aktivitet hos personer med cancer (Karvinen et al., 2017). 

 

I en ytterligare studie (vaan Veen et al., 2017) som inkluderade 327 sjuksköterskor, visades 

att 54 procent av deltagarna upplevde sig ha tillräcklig kunskap för att ge råd om fysisk 

aktivitet. Av dessa 54 procent, uppgav 53 procent av sjuksköterskorna att de främjade 

fysisk aktivitet genom rådgivning till patienter. Fjorton procent av de sjuksköterskor som 

rapporterade att de gav rådgivning, angav att de informerade patienterna enligt generella 

riktlinjer om fysisk aktivitet (vaan Veen et al., 2017). En annan studie (O´Hanlon & 

Kennedy, 2014) hade för avsikt att undersöka sjuksköterskors kunskap och praxis i 

förskrivning av fysisk aktivitet inom den onkologiska omvårdnaden. Fynd i studien 

påvisade att endast en tredjedel av de 54 medverkande sjuksköterskorna ansåg att de hade 

tillräcklig kunskap om fysisk aktivitet för att kunna ge råd, samt att 93 procent upplevde 

brist på riktlinjer för denna patientgrupp. Sjuksköterskorna uppgav att fler resurser inom 

detta område är nödvändigt för att främja fysisk aktivitet. Sjuksköterskor belyste att 
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resurser såsom större tidsutrymme med patienter samt högre bemanning bland hälso- och 

sjukvårdspersonal skulle vara verkningsfullt. Även faciliteter i form av handledda 

träningspass och gruppträningssessioner ansågs kunna vara värdefulla vid främjandet av 

fysisk aktivitet hos personer med cancer (O´Hanlon & Kennedy, 2014). 

 

Rådgivning om fysisk aktivitet 

 

Vikten av rådgivning om fysisk aktivitet från sjuksköterskor påträffades i fler studier och 

visade sig vara verkningsfullt för att främja fysisk aktivitet hos personer med cancer 

(Goedendorp et al., 2010; Komatsu et al., 2015; Palesh et al., 2018; Webb, Hall, Hall & 

Fabunmi-Alade, 2016). En studie hade för avsikt att undersöka hur en online-intervention 

för sjuksköterskor baserad på “The Behavior Change Wheel” hade för effekt avseende 

sjuksköterskors förmåga, incitament och möjlighet att ge patienter med cancer råd om 

fysisk aktivitet. Resultatet visade att sjuksköterskor ansåg att de kunde främja fysisk 

aktivitet hos personer med cancer genom stöttning, rådgivning, interventioner och 

målsättning för patienter. Vidare ansåg även sjuksköterskorna att den fysiska aktiviteten 

kunde främjas på bästa sätt genom att ge råd till patienter i det fysiska mötet, istället för 

genom online-baserad rådgivning (Webb et al., 2016). Även Palesh et al. (2018) påvisade 

att sjuksköterskor kunde främja fysisk aktivitet hos kvinnor med avancerad bröstcancer 

genom rådgivning och rekommendation av träning av måttlig intensitet. Betydelsen av 

sjuksköterskans råd belystes även av Komatsu et al. (2015) vars studie inkluderade 

patienter som genomgick operation till följd av matstrupscancer. Patienterna fick 

rådgivning från sjuksköterskor innan operation om den fysiska aktivitetens fördelar samt 

olika tillvägagångssätt, däribland promenader. Sjuksköterskorna stöttade patienterna i 

deras insatser under interventionens gång samt gav olika råd i att bemästra hinder som 

kunde komma i vägen för att utöva fysisk aktivitet. Fynd i studien påvisade att patienter 

efter interventionens slut, då sex månader passerat, var mer fysiskt aktiva i sitt dagliga liv 

efter operationen än innan deras operation. Utfallet i studien indikerade att sjuksköterskor 

bör integrera interventioner i omvårdnaden, i syfte att främja fysisk aktivitet för att stödja 

patienter att återgå till en aktiv livsstil postoperativt (Komatsu et al., 2015). Även 

Goedendorp et al. (2010) skildrade hur sjuksköterskor genom rådgivning kan främja fysisk 

aktivitet hos personer med cancer. Fynden i studien betonade att fysisk aktivitet främjat av 

sjuksköterskor ökade patienternas fysiska aktivitetsnivå som en effekt av sjuksköterskornas 

inrådan (Goedendorp et al., 2010). 

 

En studie undersökte sjuksköterskeledd hembaserad träning med avsikt att undersöka vad 

träning och kognitiv beteendeterapi hade för effekt hos kvinnor med äggstockscancer, 

under och efter avslutad kemoterapi. Sjuksköterskorna främjade fysisk aktivitet genom att 

introducera individanpassade träningsprogram som patienterna kunde utföra i hemmet. 

Personerna i studien erbjöds även motiverande samtal med en sjuksköterska varje vecka 

via telefonsamtal. Fynd i studien visade att 83 procent av deltagarna i interventionsgruppen 

till följd av sjuksköterskornas rådgivning, uppnådde den rekommenderade träningsdosen 

utifrån sitt individuella anpassade träningsprogram (Zhang et al., 2018). 

 

Även Karvinen et al. (2012) fann att 66,7 procent av sjuksköterskorna gav rådgivning till 

personer med cancer och av dessa sjuksköterskor gav 96,7 procent rådgivning i form av 

promenader som fysisk aktivitet. Även dagliga aktiviteter som trädgårdssysslor och 

städning föreslogs samt träning av högre intensitet såsom styrketräning och aerobics för att 

främja fysisk aktivitet (Karvinen et al., 2012). En ytterligare studie (Keogh et al., 2017) 

fann att sjuksköterskor ansåg sig själva vara den primära yrkesgruppen för att främja fysisk 
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aktivitet hos personer med cancer. Sjuksköterskor i denna studie uppgav att de främjade 

fysisk aktivitet genom att ge rådgivning till personer med cancer. Den största fördelen som 

sjuksköterskorna identifierade genom rådgivning av fysisk aktivitet till patienter var 

förbättrad livskvalitet och större förmåga att utföra dagliga aktiviteter. De fann även att 

brist på tid, brist på riktlinjer och risker för patienten var de vanligaste hindren för 

sjuksköterskor att våga ge råd om fysisk aktivitet till patienter (Keogh et al., 2017). 

 

Handledda interventioner i omvårdnaden 

 

Ett flertal studier betonade hur sjuksköterskan genom implementering och handledning av 

olika interventioner kunde främja fysisk aktivitet hos personer med cancer (Goedendorp et 

al., 2010; Wang et al., 2011; Xu et al., 2015). Xu et al. (2015) fann i sin studie signifikanta 

skillnader mellan interventionsgruppen som fick sjuksköterskeledd träning och 

kostrådgivning, i jämförelse med kontrollgruppen. Resultatet visade att deltagarna i 

interventionsgruppen som fick promenadprogram rekommenderade av sjuksköterskor, 

förbättrade sin gångförmåga i större utsträckning än kontrollgruppen som fick vanlig vård. 

Den sjuksköterskeledda promenad- och kost-interventionen (Xu et al., 2015) påvisade att 

behovet att gånghjälpmedel vid förflyttning minskade samt att nutritionsstatus förbättrades 

för deltagarna i interventionsgruppen vilket främjade deras förmåga att utföra fysisk 

aktivitet. En annan studie (Wang et al., 2011) undersökte effekterna av ett sex veckor långt 

promenadprogram för kvinnor nyligen diagnostiserade med bröstcancer. Syftet var att se 

effekterna av promenad-programmet och skapa strategier för kvinnor att öka sin förmåga 

vad gäller träning. Fynden som gjordes i studien konstaterade att patienterna som utförde 

fysisk aktivitet enligt programmet erfor större kapacitet att vara fysiskt aktiva och träna, i 

jämförelse med den grupp som utgjorde kontrollgruppen. Resultatet påvisade att de 

deltagare som ingått i experimentgruppen tränade mer än de som ingick i gruppen som fick 

vanlig vård efter interventionens slut (Wang et al., 2011).  

 

Goedendorp et al. (2010) undersökte i sin studie, implementering av fysisk aktivitet som 

uppmanades av sjuksköterskor och vilken effekt en träningsintervention hade på fatigue. 

Deltagare i den sjuksköterskeledda träningsgruppen informerades av sjuksköterskor om 

vilka effekter som träning hade på fatigue och hur patienterna kunde bryta en ond spiral av 

minskad nivå av fysisk aktivitet i samband med cancersjukdom och behandling. Strategier 

för att bibehålla sin nivå av fysisk aktivitet under cancerbehandling samt vilka hinder som 

skulle kunna uppstå, diskuterades även mellan patienterna och sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskor rekommenderade patienterna att utifrån deras individuella nivå av fysisk 

aktivitet vid interventionens start, stegvis öka sin nivå av fysisk aktivitet med fem minuter i 

veckan. Resultatet påvisade att patienterna som fick rådgivning att träna av sjuksköterskor, 

hade en högre nivå av fysisk aktivitet vid interventionens slut, i jämförelse med 

kontrollgruppen som erhöll vanlig omvårdnad. Det visade sig även att kontrollgruppen 

minskat sin nivå av fysisk aktivitet mellan interventionens start och interventionens slut 

(Goedendorp et al., 2010). 

 

Användning av digitala verktyg 

 

Studier (Jahn, Lakowa, Landenberger, Vordermark & Stoll, 2012; Roberts et al., 2019) 

visade att sjuksköterskan genom tillämpning av elektroniska verktyg i form av 

träningsapplikationer och spelkonsoler kunde främja fysisk aktivitet. En studie (Roberts et 

al., 2019) påvisade att sjuksköterskor kunde främja fysisk aktivitet inom den onkologiska 

omvårdnaden genom tillämpning av Smartphone-applikationer. Utfallet i studien visade att 
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sjuksköterskor ansåg applikationer för Smartphones som ett verkningsfullt verktyg i 

främjandet av fysisk aktivitet genom att patienter då erbjuds ökade valmöjligheter att på 

egen hand bestämma hur de önskar stöd och guidning vad gäller fysisk aktivitet (Roberts et 

al., 2019). Detta överensstämmer med en annan studie som undersökte hur Nintendo Wii 

motiverade patienter som vårdades på sjukhus att vara fysiskt aktiva. Utfallet i studien 

visade att den elektroniska spelkonsolen bidrog till att patienterna var mer fysiskt aktiva 

under sin sjukhusvistelse (Jahn et al., 2012). 

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med föreliggande litteraturöversikt var att belysa tillvägagångssätt och strategier för 

hur sjuksköterskor kan främja fysisk aktivitet hos personer med cancer. Fynd som påvisas i 

resultatet understryker vikten av att sjuksköterskan innehar evidensbaserad kompetens och 

upplever sig ha betryggande kunskap. Resultatet påvisar även att sjuksköterskor själva 

bedömt att de är i behov av att erhålla utökad kunskap inom området vad gäller fysisk 

aktivitet kopplat till cancersjukdom. Behovet av utbildningar för sjuksköterskor har således 

belysts i resultatet, för att sjuksköterskor ska erhålla ökad kunskap inom det specifika 

området och ha förmåga att delta i utvecklandet av riktlinjer och rekommendationer för 

den specifika patientgruppen. Sjuksköterskor kan genom rådgivning främja fysisk aktivitet 

vilket visat sig vara en framgångsrik metod för att väcka intresse och medvetenhet hos 

personer att utföra fysisk aktivitet i samband med cancersjukdom och/eller 

cancerbehandling. Sjuksköterskeledda träningsinsatser samt implementering av 

interventioner inom den onkologiska omvårdnaden har även påvisats vara verksamt för att 

främja fysisk aktivitet. Då samhället ständigt är i utveckling och även sjukvården 

digitaliseras allt mer visar resultatet hur implementering av digitala verktyg som 

träningsapplikationer på telefon och tv-spel kan tillämpas i omvårdnadsarbetet. 

 

Sjuksköterskors kunskap visade sig vara en viktig komponent och en förutsättning som 

påverkar hur sjuksköterskor känner förmåga att tillämpa fysisk aktivitet som en 

omvårdnadsåtgärd. Ett dilemma som identifierades i resultatet är hur sjuksköterskor ska 

kunna ge rådgivning och förmedla information till patienter när alltför många 

sjuksköterskor enligt tidigare forskning, upplever att de bär på otillräcklig kunskap för att 

ge råd om fysisk aktivitet till personer med cancer. Bristfällig kunskap inom fysisk 

aktivitet kopplat till cancersjukdom ansågs bland sjuksköterskor vara en bakomliggande 

faktor till ambivalensen rörande upplysning av fysisk aktivitet och träning till patienter 

med cancer. Resultatets fynd visar att många sjuksköterskor anser att de genom utökad 

kunskap skulle kunna vara en del av implementerandet av riktlinjer och rekommendationer 

till denna patientgrupp i syfte att främja fysisk aktivitet. Resultatet fastslog att det råder 

betydande skillnader vad avser sjuksköterskors egen uppfattning om deras kunskap vilket 

kan bero på ett flertal bakomliggande faktorer. Möjligtvis kan formulering av frågor i de 

respektive studierna ha utformats på olika sätt och därmed varit en betydande faktor till 

den divergens som resultaten visade. De fynd som påvisades i resultatet kan även antyda 

att sjuksköterskor beroende på land och geografisk placering för sitt arbete, upplever sig ha 

större respektive mindre kunskap vad avser fysisk aktivitet och träning för personer med 

cancersjukdom. De studier som inkluderades i resultatet kan således vara en indikation på 

att sjuksköterskor i Australien innehar större kunskap om fysisk aktivitet för personer med 

cancer, än vad sjuksköterskor på Irland uppskattar sig ha. Betydelsen av sjuksköterskans 

kunskap har visat sig vara en betydande faktor även i främjandet av fysisk aktivitet för 
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friska personer (Westland et al., 2018). Westland et al. (2018) påvisade genom sin studie 

att de tre viktigaste egenskaperna i främjandet av fysisk aktivitet var sjuksköterskans 

personliga engagemang, hennes kunskap och färdigheter (Westland et al., 2018). 

 

Huvudfynd som gjordes i resultatet visade genom tidigare forskning att sjuksköterskor 

uppgav att främjandet av fysisk aktivitet minskade som konsekvens av känsla av tidsbrist 

på arbetet, avsaknad av direktiv, upplevelse av okunskap samt att det kunde finnas en 

möjlig risk för patienter. Detta fenomen kan kopplas till flera av sjuksköterskans 

kärnkompetenser, däribland evidensbaserad vård, personcentrerad vård och säker vård. För 

att sjuksköterskan ska kunna utföra omvårdnadsarbetet i enlighet med dessa 

kärnkompetenser krävs det att det finns ett flertal förutsättningar för att detta kunna ske. 

Tillräckligt med personal på arbetsplatsen är grundläggande för att sjuksköterskor och 

patienter får den tid som de är i behov av för att hinna föra en dialog om olika 

omvårdnadsåtgärder som kan vara lämpliga och applicerbara för just den unika personen. 

Utöver tillfredsställande personalstyrka krävs det tidsutrymme i samtalet mellan 

sjuksköterska och patient för att samtala om annat än patientens läkemedel och sjukdom. 

Tid för att samtala om andra faktorer som livsstil, kost och fysisk aktivitet är fundamentalt 

för att kunna identifiera vad just den enskilda personens eventuella hinder är och för att få 

ett helhetsperspektiv av personens situation och behov vilket går i linje med 

sjuksköterskans professionsansvar (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Ett 

helhetsperspektiv av en persons liv är grundläggande för att kunna bedriva personcentrerad 

vård och resultatet visar de förutsättningar som sjuksköterskor anser är fundamentala för 

att ha möjlighet att identifiera behov, se lösningar och ge rådgivning anpassat för den 

enskilda personens behov och efter vad som passar in i och är rimligt i just den personens 

livsstil. Sjuksköterskan ska ta hänsyn till alla dimensioner och bemöta patienten utifrån 

dennes behov vilket är vad personcentrerad omvårdnad innebär. Hewitt-Taylor (2015) 

skildrar personcentrerad omvårdnad och understryker vikten av tydliga riktlinjer vilket är 

grundläggande för att kunna ge rekommendationer och rådgivning om fysisk aktivitet, då 

alla individer har sin egen utgångspunkt och sina egna förutsättningar i utövandet av fysisk 

aktivitet. De två viktigaste komponenterna för god och säker vård är att vårdpersonalen 

besitter den senaste evidensbaserade kunskapen samt att vården utförs personcentrerat.  

 

Inga studier påträffades som presenterar sjuksköterskors kunskap i Sverige om fysisk 

aktivitet i samband med cancersjukdom. Detta gör att vi saknar belägg för hur 

kunskapsläget ser ut och hur sjuksköterskor tillämpar fysisk aktivitet som en 

omvårdnadsåtgärd inom den onkologiska omvårdnaden i Sverige, mer än vad vi själva 

erfarit under arbete och verksamhetsförlagd utbildning. Våra egna reflektioner kring hur 

läget ser ut på nationell nivå är att positiva effekter av fysisk aktivitet och träning ständigt 

uppmärksammas i såväl kurslitteratur, böcker, under föreläsningar, i tv och via andra 

digitala medel samt även i dagstidningar. Vår reflektion är att detta bidrar till att 

utbredning av kunskap om fysisk aktivitet är vidsträckt och att många sjuksköterskor och 

andra professioner inom vården besitter stor kunskap om fysisk aktivitet och dess effekter. 

Dock har vi identifierat att personer som drabbas av cancer ofta uppmanas att ta det lugnt, 

vila och hålla nere aktivitetsnivån vilket vi tror är starkt kopplat till avsaknaden av tydliga 

riktlinjer i omvårdnadsarbetet för den specifika patientgruppen. 

Resultatet visade att rådgivning från sjuksköterskor var verkningsfullt i främjandet av 

fysisk aktivitet. Sjuksköterskan ska enligt Rosén (2019) genom information som 

sjuksköterskan ger och kunskapen hon innehar, vara uppdaterad, lyhörd men även kritiskt 

granska den senaste forskningen och evidensen. Detta definieras som evidensbaserad vård. 
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Evidensbaserad vård är upp till var av en av varje enskild sjuksköterska och vårdgivare att 

tolka och bedöma. Rosén (2019) belyser även vikten av att hålla sig uppdaterad om ny 

evidensbaserad forskning för att kunna ge erbjuda en god vård i tiden vi lever i. Våra egna 

reflektioner är att implementering av riktlinjer är essentiellt för att personer med cancer ska 

kunna få de evidensbaserade råden angående fysisk aktivitet som finns. Sjuksköterskan har 

en unik roll och är i en position där hon kan identifiera behov, eventuella hinder och skapa 

sig en uppfattning om resurser som behövs i omvårdnaden. Flera studier som ingår i 

föreliggande litteraturöversikt betonade att sjuksköterskor uppger att det dels saknas 

tydliga riktlinjer och även resurser för att kunna rekommendera och tillämpa fysisk 

aktivitet i omvårdnaden av personer med cancer. Om riktlinjer implementeras skapar det 

således förutsättningar för vårdenen att bli mer jämlik vilket ligger i linje med 2§ i Hälso- 

och sjukvårdslagen [HSL] som säger att vård ska vara på lika villkor för hela Sveriges 

befolkning oberoende på vem personen är och vart hen bor (SFS, 1982:763). 

Wetterhall (2019) beskriver den fysiska aktivitetens betydelse och påpekar evidensen 

bakom de råd som ges idag. Det finns i synnerhet en stor tillgång av forskning som visar 

den fysiska aktivitetens goda effekter både vad gäller förebyggande mot 13 olika 

cancerformer, under pågående cancerbehandling samt efter avslutad behandling av cancer. 

Fysisk aktivitet ger ett flertal positiva effekter hos personer med cancer och kan även 

medföra ett längre liv hos personer som drabbats av cancersjukdom (Wetterhall, 2019). 

Även Taube (2011) understryker den fysiska aktivitetens goda effekter både avseende 

fysiska och psykiska faktorer och betonar att personer som utför fysisk aktivitet dagligen 

uppnår högre välbefinnande och livskvalitet. Som tidigare nämnt är välbefinnande och 

livskvalitet starkt kopplat till hur personen upplever sin egen hälsa och sina förmågor att 

vara självständig, aktiv och ha ömsesidiga sociala relationer (Gessert et al., 2015; Zhang et 

el., 2017). Vilket resultatet i föreliggande litteraturöversikt belyser så är information om 

den fysiska aktivitetens goda effekter något som är viktigt att förmedla till personer med 

cancer. Taube (2011) belyser att alla borde få information om den fysiska aktivitetens goda 

effekter då det finns stor tillgång av evidens inom området. Vi anser att hög beaktning bör 

tas när sjuksköterskan identifierar omvårdnadsbehov för att patienter ska kunna uppleva 

bästa möjliga välbefinnande och hälsa trots sjukdom. Det är sjuksköterskans skyldighet att 

hålla sig uppdaterad om ny evidens och även sjuksköterskans skyldighet att delge den 

informationen till patienter (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Informatik är en av 

sjuksköterskans sex kärnkompetenser och definieras som ett “vetenskapligt område som 

studerar användningen av informationsteknik och hur sådan teknik bör utformas och 

tillämpas på ett ändamålsenligt sätt” (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Resultatet visade att sjuksköterskan genom rådgivning och information i syfte att främja 

fysisk aktivitet även främjade upplevelsen av välbefinnande hos personer med cancer. 

Palesh et al. (2018) fann ytterligare en anledning till att sjuksköterskor borde främja fysisk 

aktivitet hos personer med cancer då evidens visar att fysisk aktivitet förlänger livet. Andra 

fynd som gjordes i resultatet påvisade att sjuksköterskor genom rådgivning till patienter 

bidrar till att öka intresset för fysisk aktivitet hos personer med cancer. Utöver intresse 

påvisar resultatet även att motivation är en betydelsefull komponent i främjandet av fysisk 

aktivitet. Utifrån patienters perspektiv har motivation betonats som en förutsättning för att 

patienten ska känna förmåga och vilja utföra fysisk aktivitet och träning. Fysiska symtom 

som smärta, fatigue och illamående samt brist på information och otillräcklig kunskap har 

identifierats som hinder i utförandet av fysisk aktivitet och träning för personer som lider 

av cancersjukdom, vilket understryker vikten av att sjuksköterskan identifierar dessa 

hinder. Främjandet av fysisk aktivitet beror således inte enkom på de råd som ges, utan 
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även på hur väl smärtlindrad patienten är och att patienten har tillfredsställande behandling 

för eventuellt illamående. Då resultatet samt tidigare evidens konkretiserar att symtom från 

cancersjukdom och biverkningar från cancerbehandling kan vara hinder för patienter att 

vara fysiskt aktiva, har vi fört dialoger sinsemellan om sjuksköterskans roll i detta. Våra 

egna reflektioner är att sjuksköterskan kan främja fysisk aktivitet i större utsträckning om 

sjuksköterskan arbetar personcentrerat genom att stötta patienten i alla olika dimensioner 

och att sjuksköterskan tar hänsyn till patientens sömn, patientens sociala liv och andra 

faktorer som kan påverka den fysiska aktivitetens utlopp. 

 

Huvudfynd skildrade hur sjuksköterskan kan främja fysisk aktivitet genom att identifiera 

och informera patienter om hinder som kan komma i vägen för att vara fysisk aktiv vilket 

styrks i flera inkluderade artiklar för föreliggande. Fatigue är ett vanligt hinder som kan 

komma i vägen för att utföra fysisk aktivitet och är ett vanligt symtom hos patienter med 

cancer. Genom att utöva regelbunden fysisk aktivitet och träning kan patienter uppleva att 

cancerrelaterad fatigue minskar. En ond cirkel kan skapas då patienten känner sig påverkad 

av fatigue vilket kan bidra till att personen inte orkar eller förmår sig att vara fysisk aktiv. 

Dock kan träningen i sig bidra till att minska fatigue samt få en person som lider av 

cancersjukdom att uppleva ett flertal andra positiva effekter vad gäller upplevelse av hälsa, 

välbefinnande och QOL genom att utföra fysisk aktivitet och träning. Den senaste 

evidensen talar för att fysisk aktivitet och träning bidrar till bland annat minskad fatigue, 

högre QOL, ökad fysisk rörlighet, förbättrad sömn, välbefinnande och hälsa (Goedendorp 

et al., 2010; Wang et al., 2011; Xu et al., 2015). 

Känsla av att inte ha tid att utöva fysisk aktivitet, var även det ett vanligt hinder som 

identifierades av patienter. Egna reflektioner vad avser upplevelse av tidsbrist föreställer vi 

oss kan vara nära kopplat med motivation. Andra saker i livet prioriteras framför den 

fysiska aktiviteten, till följd av möjligtvis både symtom och biverkningar som påverkar 

patientens fysiska såväl som det psykiska måendet. Genom att ge information om den 

fysiska aktivitetens goda effekter kan sjuksköterskor främja fysisk aktivitet genom att bidra 

till att personer upplever ökad motivation vilket i sin tur kan minska upplevelsen av hinder 

i utförandet av fysisk aktivitet. 

Resultatet visade att sjuksköterskan genom att handleda patienter i träningsprogram och 

genom träningsinterventioner i omvårdnaden, kan främja fysisk aktivitet hos personer med 

cancer. Sjuksköterskan är i en unik position i och med den relationen som sjuksköterskan 

har möjlighet att skapa tillsammans med patienten. Interventioner som implementerades i 

omvårdnaden som handleddes och/ eller stöddes av sjuksköterskor visade sig vara ett 

verkningsfullt tillvägagångssätt för att främja fysisk aktivitet. Svensk 

Sjuksköterskeförening (2016) skildrar hur sjuksköterskan ska arbeta för att främja hälsa, 

förebygga ohälsa och lidande vilket kan kopplas till hur interventioner kan vara ett 

tillämpningssätt för att arbeta hälsofrämjande för den specifika patientgruppen. 

 

Huvudfynd påvisade högre verkningsgrad av sjuksköterskeledda tränings-interventioner i 

praktiken, i jämförelse med webbaserade interventioner. Goda resultat påvisades av 

träningsinterventioner i form av hembaserade träningsprogram. Träning i form av 

styrketräning, konditionsträning och motiverande samtal som komplement tillsammans 

med en sjuksköterska visade sig vara främjande för att få personer att vara fysiskt aktiva 

och träna. Då Zhang et al. (2018) fokuserade på att beskriva skillnaderna mellan kognitiv 

beteendeterapi och träning, utfördes inte studien med en grupp som fick träning och 

motiverande samtal och en annan grupp som endast fick träning. Därför kan inga slutsatser 
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dras om de motiverande samtalen enskilt ökade patienternas fysiska aktivitet eller om det 

var interventionen och/eller kombinationen av träning och kognitiv beteendeterapi. 

Motiverande samtal MI, Motivational interviewing, är en samarbetsinriktad samtalsmetod 

mellan vårdtagare och vårdgivare i syfte att stärka personens egen motivation och intresse 

och på så sätt bidra till förändring (Holm-Ivarsson, 2017). Motiverande samtal är en 

gynnsam metod där vårdtagaren är centrum och bestämmer samtalets riktning. 

Sjuksköterskan lyssnar, ställer öppna frågor och sammanfattar det patienten skildrar och på 

så sätt får hon även en uppfattning om patientens kunskap inom området (Holm-Ivarsson, 

2017). Två inkluderade artiklar i resultatet belyser hur sjuksköterskan kan använda 

motiverande samtal för att öka motivation hos en person att vilja utföra dagliga och fysiska 

aktiviteter. Egna reflektioner om motiverande samtal som strategi är vikten av att 

rådgivning ges personcentrerat till patienten och personen i fråga, då alla patienter sitter på 

olika djup kunskap om fysisk aktivitet. Vi anser att det hade varit önskvärt att kunna utröna 

detaljerade beskrivningar om vilka riktlinjer och rekommendationer som sjuksköterskor 

gav till personer med cancer i de olika studierna. Även betydelsen och skillnader för 

personer avseende utförandet av styrketräning respektive konditionsträning samt intensitet 

av träning som borde rekommenderas, hade varit av intressant att få ta del av.  

Resultatet visade att sjuksköterskor som gav rådgivning om fysisk aktivitet, ofta 

rekommenderade patienter att uppfylla de allmänna riktlinjerna för fysisk aktivitet 

motsvarande 30 minuter per dag vid minst fem tillfällen i veckan. Övriga råd som gavs 

från sjuksköterskor var att patienterna skulle kunna delta i rehabiliteringsprogram inriktat 

mot cancersjukdom samt ta kontakt med fysioterapeut för mer specifika tränings- eller 

rehabprogram. Samarbetet mellan vårdens professioner är en nyckelkomponent för att ge 

säker vård. Berlin, Carlström & Sandberg (2009) beskriver att vårdens olika professioner 

har två gemensamma mål och dessa är att utöva en god och en säker vård för patienten. 

Samverkan i team är en av sjuksköterskans kärnkompetenser och är likaså en 

grundläggande del i att kunna erbjuda den bästa vården till patienterna. Genom att varje 

profession arbetar inom det specifika området de är utbildade för och samverkar med andra 

professioner med ytterligare kunskap, bidrar detta till att patienten kan få så god vård som 

möjligt i och med att olika aspekter tas i hänsyn till, från de olika professionernas 

perspektiv. 

 

I resultatet konkretiserades hur sjuksköterskans främjande av fysisk aktivitet genom 

interventioner främjar hälsa och välbefinnande hos personer som drabbats av 

cancersjukdom. Resultatet visade att träningsprogram verkade hälsofrämjande ur flera 

olika perspektiv, inte enbart att den fysiska aktiviteten ökade och förbättrades, utan även 

psykiska aspekter i form av ökat Quality of life (QOL), mindre ångest och högre skattat 

välbefinnande, vilket även belyses i fler studier (Hardcastle et al., 2019; Knips et al., 2019; 

Schmidt et al., 2014). Egna reflektioner är att interventioner även bidrar till gemenskap och 

ett sammanhang för deltagarna när de är med i en grupp som utför fysisk aktivitet 

tillsammans. Interventionerna kan även vara enskilda handledningstillfällen av 

sjuksköterskor eller annan vårdpersonal, vilket kan leda till att personen känner sig sedd. 

Ökad livskvalitet skulle möjligtvis kunna vara en effekt av interventionen i sig och/eller 

som en följd av utförandet av fysisk aktivitet. Budden, Hayes och Buettner (2014) betonar 

att sjuksköterskors stöd kan medföra högre QOL genom god kommunikation mellan 

patient och sjuksköterska. Individanpassad vägledning från sjuksköterskor bidrar till att 

patienter upplever delaktighet under vårdprocessen vilket resulterar i högre QOL. Även 

Penttinen et al. (2019) påvisar hur fysisk aktivitet i form av träning av både medel och hög 

intensitet kan bidra till högre QOL. Interventionen som pågick under 12 månader 



 

28 

inkluderade både hembaserad träning och handledd träning. Fysisk aktivitet visade sig ge 

goda resultat vad gäller både ökad fysisk aktivitet och högre skattad livskvalitet än innan 

interventionen (Penttinen et al., 2019). 

Resultatet visade att sjuksköterskeledda interventioner som inkluderar promenader i 

kombination av kostrådgivning var verkningsfullt i främjandet av fysisk aktivitet och hur 

sjuksköterskeledda promenad- och kost interventioner ökade personers gångförmåga och 

minskade deras behov av kosttillägg och användandet av rullstol vid förflyttning. Detta kan 

kopplas till två av de 17 globala målen för hållbar utveckling (GlobalaMålen, 2016). Att 

öka personernas känsla av hälsa och välbefinnande genom främjandet av fysisk aktivitet 

kan kopplas till mål tre: God hälsa och välbefinnande. Mål tre innefattar att insatser bör 

göras i förebyggande syfte för att kunna bedriva en modern och verkningsfull vård för alla 

människor. Detta främjar samhällets tillväxt och bidrar till förutsättningar för individers 

fundamentala rättighet till välbefinnande (GlobalaMålen, 2016). Resultatet påvisar även 

interventioner kan bidra till mindre utnyttjande av resurser som näringstillägg och därmed 

aggregat samt andra engångsartiklar. Detta kan kopplas till mål 12 av de globala målen: 

Hållbar konsumtion och produktion. Mål 12 understryker inte enbart de miljöfördelar som 

följer utan även sociala och ekonomiska förmåner som bland annat förbättrad hälsa. Målet 

skildrar vikten av en hållbar förbrukning och framställning av produkter för att minska den 

negativa effekten på klimat, miljö och individers hälsa (GlobalaMålen, 2016). 

Vad avser motivation finns forskning inom andra patientgrupper som även belyser vikten 

av motivation och vilken effekt som fysisk aktivitet har på personens egen uppfattning vad 

avser motivation. En studie undersökte hur motivation påverkades av träning respektive 

sociala aktiviteter. De fann signifikanta skillnader mellan träningsgruppen och gruppen 

som fick utföra sociala aktiviteter. Motivationen visade sig ha ökat lika mycket hos båda 

grupperna efter två månader, däremot hade motivationen ökat ytterligare hos 

träningsgruppen och minskat hos gruppen som utförde sociala aktiviteter efter fyra 

månader (Sondell et al., 2018).  

Digitala verktyg som mobiltelefoner och tv-apparater är något som de flesta i dagens 

samhälle har tillgång till. I och med en alltmer digitaliserad vård bör sjuksköterskans 

omvårdnad eftersträva att gå i linje med utvecklingen. Huvudfynd som åskådliggjordes i 

resultatet belyste hur digitala verktyg kan implementeras i vården i syfte att främja fysisk 

aktivitet. Applikationer på smartphones visades vara ett värdefullt verktyg i att stärka 

personens självbestämmande och självständighet. Med applikationerna var personerna 

oberoende av handledning och gymlokal vilket gjorde att de kunde utföra träningen hemma 

och när de ville. Tillämpning av digitala verktyg i omvårdnaden kan därmed stärka 

personens integritet, hälsa och välbefinnande. Vi har även på egen hand undersökt utbudet 

av träningsapplikationer för smartphones och funnit att utbudet av träningsapplikationer är 

vidsträckt. Det stora utbudet av applikationer inkluderar olika träningsformer och intensitet 

vilket gör att varje person kan tillämpa dessa applikationer enligt sin individuella förmåga 

och intresse. Våra egna reflektioner är att träningsapplikationer kan vara ett värdefullt 

verktyg att introducera i omvårdnaden som ett komplement till sjuksköterskans rådgivning 

och information. Även andra digitala verktyg i form av exempelvis spelkonsoler kan 

rekommenderas eller tillämpas i omvårdnadsarbetet. 

Svensk Sjuksköterskeförening (2017) beskriver informatiken inom vården som ett sätt 

använda och initiera utvecklingen av moderna metoder såsom e-hälsoverktyg och e-

hälsotjänster. Med hänsyn till att alltmer vård sker på nätet bör gedigen beaktning tas för 

att inte äventyra patientsäkerheten, vårdkvaliteten eller vårdens tillgänglighet (Svensk 



 

29 

sjuksköterskeförening, 2017). De olika digitala verktygen som kan användas är redskap för 

sjuksköterskan att vara i tiden och använda sig av moderna metoder, vilket är en del av 

informatiken som är en av sjuksköterskans kärnkompetenser (Liljeqvist & Florin, 2019). 

Sjuksköterskans kunskap om nya moderna metoder, däribland tillämpning av digitala 

verktyg, avgör sjuksköterskans främjande av fysisk aktivitet på ett modernt och 

intresseväckande tillvägagångssätt. Egna reflektioner som vi har kring detta är att vi anser 

att det är fundamentalt att sjuksköterskan i första hand arbetar på ett personcentrerat sätt 

för att utefter varje enskild individs förmåga, ger råd om och tillämpar olika metoder och 

verktyg för att främja fysisk aktivitet. Genom att ta hjälp av digitala verktyg kan 

sjuksköterskan förhoppningsvis nå en ytterligare större skara av människor och på så sätt 

informera om alternativ till “vanliga” träningsmetoder. En del människor kan bli 

avskräckta av att samtala om träning då det exempelvis kan vara förknippat med långa 

löpturer och styrketräningspass på gymmet, vilket inte är optimalt eller intresserar alla 

människor. Utöver träningsapplikationer har även spelkonsolen Nintendo Wii-konsol visat 

sig kunna tillämpas inom omvårdnad för att öka patienternas motivation att vara mer 

fysiskt aktiva. Sjuksköterskan kan uppmuntra till fysisk aktivitet och träning på ett nytt och 

modernt sätt för att förhoppningsvis väcka intresse och motivation för patienter att vara 

fysiskt aktiva trots cancersjukdom. 

 

Resultatet visade att personer upplevde en ökad tillgänglighet av fysisk aktivitet med hjälp 

av träningsapplikationerna i deras smartphones. Utöver tillgänglighet påvisade resultatet att 

tillämpning av träningsapplikationer även resulterade i bättre humör och ökad känsla av 

välbefinnande och hälsa. En annan positiv aspekt som följde av användandet av 

träningsapplikationer var att personer upplevde att de för en stund kunde tänka på annat än 

sin sjukdom. Detta kan kopplas till Erikssons (2014) hälsokors och påvisar att personer 

med cancer kan uppleva hälsa och välbefinnande trots att de lider av en svår sjukdom. 

Personer som drabbats av och lider av en svår sjukdom kan uppleva hälsa med hjälp av att 

vara sysselsatta. Känsla av gemenskap och sammanhang är även de bidragande faktorer till 

att livet kan upplevas mer meningsfullt och bidrar till att personer kan uppleva ökad hälsa 

och välbefinnande (Dahlberg & Segersten, 2010). 

 

Metoddiskussion 

 

Syftet med detta arbete var att skildra och kartlägga vilka metoder och tillvägagångssätt 

som sjuksköterskan kan tillämpa i sitt arbete för att främja fysisk aktivitet hos personer 

med cancer. Därav valde vi litteraturöversikt som metod då en mångsidig sökning i ett 

flertal databaser ger en korrekt och allsidig helhetssyn av aktuell forskning som finns att 

tillgå inom ett särskilt område (Polit & Beck, 2017). Det finns risk för att författaren 

tenderar att gallra ut artiklar som besvarar en egen förvissning vilket kan leda till en oriktig 

skildring av det sakförhållandet som granskas (Rosén, 2017). Med detta i åtanke gjorde vi 

vårt yttersta för att undvika bias av denna form genom att omsorgsfullt och vidsträckt söka 

efter och välja ut litteratur som vi fann väsentlig inom det specifika området. Om 

tidsutrymmet och möjligheten givits till att utföra arbetet igen men genom en annan metod 

så hade vi velat utföra en kvalitativ intervjustudie. 

 

Vetenskapsrådet (2017) skildrar hur en studies syfte ligger till grund för valet av metod och 

av denna anledning kan både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderas för att ge svar 

på syfte. Syftet för föreliggande litteraturöversikt har ändrats under arbetets gång i och med 

de fynd som gjordes vid databassökningarna. Detta kan ses som en styrka då vi 

kontinuerligt undersökte om syftet var relevant för arbetet och den data som presenterades 
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i resultatet. Att syftet ändrats kan också ses om en svaghet då vi anpassade syftet efter den 

evidens som fanns att tillgå och därigenom inte undersökte det som vi från början hade för 

avsikt att undersöka. Vi valde att inkludera både kvalitativa och kvantitativa studier då vi 

hade för avsikt att inkludera artiklar som belyste både sjuksköterskors perspektiv såväl som 

patienters perspektiv. För den aktuella litteraturöversikten användes 15 vetenskapliga 

artiklar som vi fann adekvata för syfte och problemformulering. Tre av artiklarna var av 

kvalitativ design, tio av kvantitativ och två av mixad metod. Kvantitativa artiklar valdes 

med då frågeformulär och enkäter på ett systematiskt sätt kan skildra och sammanställa 

deltagares uppfattningar (Henricson, 2017; Polit & Beck, 2017). Henricson (2017) menar 

att frågeformulär och enkäter kan tolkas och förstås på olika sätt, vilket kan resultera i 

negativ inverkan på reliabiliteten. Med detta i beaktning valde vi att kombinera både 

kvantitativa och kvalitativa studier. Det finns styrkor med att använda sig av kvalitativa 

artiklar (Forsberg & Wengström, 2015; Henricson, 2017; Polit & Beck, 2017) genom att 

dessa skildrar en vidsträckt förståelse för deltagarnas individuella upplevelser och/ eller 

kännedom för en viss företeelse då kvalitativa studier skapar ett omfångsrikt spelrum för 

den individuella uppfattningen. 

 

Henricson (2017) skildrar att selektion vad gäller sökord är avgörande vid genomförandet 

av litteraturöversikt. Även Rosén (2017) betonar vikten av en noggrant planerad söktaktik. 

Svenska MeSH-termer respektive CINAHL-headings tillämpades för att finna rätt sökord i 

de olika databaserna, se Tabell 1. Vidare understryker Henricson (2017) att användandet av 

ett flertal lexikon för att översätta svenska ord och begrepp till engelska stärker 

trovärdigheten då risk för feltolkning minskar. Detta hade vi i beaktning under 

arbetsprocessen och för att kunna översätta så sanningsenligt som möjligt tillämpades 

därför två översättningsverktyg vilka var ”Google Translate” samt det webb-baserade 

lexikonet ”Tyda”. Vi insåg i efterhand att vi kunnat utveckla sökningarna genom att 

använda sökord som ”nursing experience” och ”patient experience” i kombination med 

andra sökord för att på så vis möjligtvis få fram ytterligare relevant forskning för vårt syfte. 

Användandet av ett flertal akademiska databaser styrker en studies tillförlitlighet 

(Henricson, 2017) och för den aktuella litteraturöversikten sökte vi artiklar i PubMed, 

CINAHL, PsycINFO och SveMed+. Tretton artiklar valdes slutligen ut från databaserna 

PubMed, CINAHL och PsycINFO och två artiklar valdes genom manuell sökning. Genom 

att dubbletter påvisades i de PubMed- och CINAHL-sökningar som utfördes visade sig vår 

sökstrategi vara välfunnen vilket skildras av Henricson (2017) som ett bevis på att 

lämpliga söktermer identifierats. Ett flertal sökningar genomfördes som ej redovisas i 

Tabell 1 på grund av att de antingen gav samma träffar på artiklar som de redovisade 

sökningarna eller inga träffar alls. 

 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier tillämpades för att specificera sökningarna i 

databaserna. Urvalskriterier har en vital relevans (Henricson, 2017; Polit & Beck, 2017) 

för studiens tillförlitlighet och värde. Med tanke på detta valde vi att inkludera 

originalartiklar och som var peer reviewed. Till följd av inrådan av Polit och Beck (2017) 

som menar att en litteraturöversikt bör utgå ifrån aktuell forskning, gjordes avgränsningar i 

form av sökning efter artiklar på engelska och inom tidsramen 2009–2019. Avgränsning 

vad gäller ålder på deltagare gjordes då vi sökte efter artiklar som enbart berörde personer 

över 18 år. Vid sökning i databaserna upptäckte vi svårigheter att finna artiklar som 

svarade på vårt syfte och som var inom tidsramen på tio år. Efter möte med bibliotekarie 

på Sophiahemmets högskola fick vi hjälp gällande sökstrategi och så kallade sök-block 

vilket visade sig vara värdefullt när vi genomförde följande databassökningar vilket 
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Henricson (2017) menar ökar en studies tillförlitlighet om assistans och handledning 

erhållits under skrivprocessen. 

 

För kvalitetsgranskning tillämpades Sophiahemmets granskningsmall som modifierats 

utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2016), se 

Bilaga A. Vi bedömde artiklarna initialt var för sig och sedan tillsammans vilket stärker 

tillförlitligheten och genomförandet av granskningen (Henricson, 2017; Polit och Beck, 

2017. Med hjälp av Sophiahemmets granskningsmall kunde vi bedöma artiklarna utifrån 

låg (III), medel (II) och hög (I) kvalitet. Vi eftersträvade i första hand att inkludera artiklar 

med hög kvalitet så långt det var möjligt för att utföra en litteraturöversikt av god kvalitet 

och hög tillförlitlighet (Forsberg och Wengström, 2016). Även artiklar av medelkvalitet 

inkluderades i den aktuella litteraturöversikten. Henricson (2017) betonar att trots 

noggrann och väl utförd arbetsprocess, påverkar de inkluderade artiklarna den föreliggande 

litteraturöversiktens tillförlitlighet. Exempelvis kan faktorer som dataanalys av 

frågeformulär, enkäter samt hur olika mätinstrument tillämpats för olika studier, resultera i 

skillnader vad gäller interpretation. Ett flertal av de inkluderade artiklarna har bortfall av 

deltagare vilket även kan inverka på resultatet och sänka studiens tillförlitlighet 

(Henricson, 2017). Vi bedömde utifrån ett flertal faktorer när vi trots detta valde att 

inkludera artiklar med en större andel bortfall då andra omständigheter som exempelvis 

tydlig frågeställning och en väl redovisad metod framgick i artikeln. 

 

Dataanalysen utgick från Kristenssons (2014) integrerade analys. Efter sammanställning av 

de huvudfynd som vi fastställde från de olika artiklarna, fann vi fyra kategorier. Efter att 

kategorierna bestämts sökte vi efter ytterligare företeelser för att urskilja likheter och 

skillnader i de olika studierna. Till följd av det ringa utbudet av artiklar som besvarade vårt 

syfte som databassökningarna resulterade i, fann vi bitvis svårigheter att sortera in artiklar 

under respektive kategori utan att övergå i en annan kategori då många studier påvisade 

snarlika resultat och tillvägagångssätt för sjuksköterskan att främja fysisk aktivitet hos 

personer med cancer. 

 

Samtliga inkluderade artiklar för denna litteraturöversikt analyserades med etiska 

överväganden i beaktning. Majoriteten av de inkluderade artiklarna granskades och 

godkändes av etisk kommitté vilket framkom tydligt i texten för dessa artiklar. Den artikel 

som inkluderades där etiskt godkännande ej kunde bekräftas i texten, granskades manuellt. 

Vi undersökte då grundligt design, urval, utförande och tillvägagångssätt för dataanalys 

och ansåg att studien uppfyllde önskvärd kvalitet utefter de kriterier som presenteras i 

Sophiahemmets granskningsmall i Bilaga A (Berg et al., 1999; William et al., 2016). Då 

det framkom att deltagandet i studien var frivilligt och att samtliga svar var anonyma, 

ansåg vi att artikeln kunde inkluderas i den föreliggande litteraturöversikten. 

 

Under arbetets gång med föreliggande litteraturöversikt deltog vi i veckovisa träffar 

tillsammans med en studiegrupp bestående av en handledare och sex andra studenter. 

Under dessa sessioner analyserades denna litteraturöversikt av de andra studenterna som 

bidrog med konstruktiv kritik och förslag på förbättringar. Utefter denna kritik från 

studiegruppen och handledaren, arbetade vi ständigt för att förbättra föreliggande 

litteraturöversikt. Arbetet blev vid en mittbedömning även granskat av en examinator som 

bidrog med vägledning och inrådan, vilket vi tog i beaktning. Henricson (2017) menar att 

arbetets vederhäftighet ökar genom granskning och handledning av andra personer. 
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Slutsats 

 

Sjuksköterskan har ett ansvar i sin yrkesprofession att förestå omvårdnadsarbetet vilket ska 

utföras i syfte att främja hälsa, förebygga ohälsa, återställa hälsa samt lindra lidande. 

Sjuksköterskan kan främja fysisk aktivitet hos personer med cancer genom att aktivt söka 

efter ny evidens inom området, genom att ge rådgivning till personer med cancer, genom 

att implementera tränings-interventioner i omvårdnaden samt att tillämpa digitala verktyg 

som hjälpmedel. För att främjandet av fysisk aktivitet för personer med cancer ska kunna 

utföras av sjuksköterskor har denna studie uppmärksammat vikten att sjuksköterskor 

upplever sig ha betryggande kunskap inom området samt att det implementeras tydliga 

evidensbaserade riktlinjer som sjuksköterskor kan följa. Sjuksköterskor har belyst att det 

finns behov av utökade faciliteter i form av fler resurser vad gäller exempelvis hjälpmedel 

för den specifika patientgruppen samt tidsutrymme för att kunna handleda både enskilda 

patienter såväl som patientgrupper genom träningssessioner, för att främja fysisk aktivitet 

inom den onkologiska omvårdnaden. Sammanfattningsvis belyser denna litteraturöversikt 

vikten av att sjuksköterskor arbetar personcentrerat för att kunna identifiera hinder hos 

personer med cancer i att utföra fysisk aktivitet. 

 

Fortsatta studier  

Vilket föreliggande litteraturöversikt indikerar, finns i nuläget ringa evidensbaserade 

redogörelser för hur sjuksköterskor i praktiken kan främja fysisk aktivitet för personer med 

cancer. Det finns förvånansvärt få studier inom detta område som utförts under de senaste 

tio åren och genom sökningarna i databaserna detekterades ingen svensk eller nordisk 

studie. Det vore av den anledningen önskvärt med vidare vetenskapligt arbete i syfte öka 

kunskapsläget för både sjuksköterskor och även andra professioner inom hälso- och 

sjukvården för att kartlägga strategier för hur sjuksköterskor kan implementera fysisk 

aktivitet som en omvårdnadsåtgärd för personer som lider av cancersjukdom. Då evidens 

påvisar ett flertal hälsofrämjande effekter av fysisk aktivitet hos personer med 

cancersjukdom skapar detta fundament för sjuksköterskor att förorda tillämpning av fysisk 

aktivitet som en omvårdnadsåtgärd. Sjuksköterskor världen över behöver informeras om 

det aktuella forskningsläget som finns till förfogande och som belyser den fysiska 

aktivitetens positiva effekter hos personer som lider av cancersjukdom. Vidare forskning 

bör utföras i syfte att påvisa ytterligare tillvägagångssätt och verktyg som sjuksköterskor 

tillsammans med ett personcentrerat förhållningssätt, kan praktisera i omvårdnadsarbetet. 

Studier som specifikt undersöker hur olika intensitet av fysisk aktivitet påverkar hälsa, 

upplevt välbefinnande, QOL, fatigue, muskelstyrka, livslängd samt andra faktorer hos 

personer med cancer är önskvärt. I framtiden önskar vi även fortsatta studier utförda på ett 

bredare spektrum av cancersjukdomar samt även studier som undersöker personer som 

genomgår behandlingsmetoderna målinriktade läkemedel och immunterapi då 

forskningsutbudet för dessa behandlingsmetoder är mycket begränsat. 

 

Klinisk tillämpbarhet  

Sjuksköterskor bör implementera fysisk aktivitet som en omvårdnadsåtgärd i vårdandet av 

personer med cancer då evidens visar att fysisk aktivitet och träning resulterar i många 

positiva hälsofrämjande effekter för denna patientgrupp. Sjuksköterskan kan främja hälsa 

hos personer som lider av cancersjukdom genom att informera, ge rådgivning samt genom 

att arbeta personcentrerat och identifiera eventuella barriärer som patienter upplever i 

utförandet av fysisk aktivitet. Resultatet för denna litteraturöversikt är applicerbart för både 

sjuksköterskor samt även annan hälso- och sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med 

personer som drabbats av cancersjukdom.
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BILAGA A 

 

 
I 

 

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 välgenomförd 

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 välgenomförd 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 

välgenomförd 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. Avvsikten 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. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 



BILAGA B 

II 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 

Goedendorp, M. 

M., Peters, M. 

E., Gielissen M. 

F., Witjes, J. A., 

Leer, J. W., 

Verhagen, C. 

A., & 

Bleijenberg, G. 

 

 

2010 

 

Nederländerna 

 

 

 

 

 

Is Increasing 

Physical Activity 

Necessary to 

Diminish Fatigue 

During Cancer 

Treatment? 

Comparing 

Cognitive, Behavior 

Therapy 

and a Brief Nursing 

Intervention with 

Usual Care in a 

Multicenter 

Syftet var att 

undersöka 

effektiviteten av tre 

olika 

tillvägagångssätt och 

studera vilken 

inverkan fysisk 

aktivitet har. 

 

 

 

Design: Kvantitativ randomiserad kontrollerad studie. 

 

Urval: Patienter rekryterades från ett medicinskt center och sex 

regionala sjukhus. Samtliga deltagare var diagnostiserade med 

en primär tumör, planerade för kurativ behandling, var inom 

åldersramen 18-75 år och kunde skriva, läsa och tala 

holländska. Patienter med lungcancer samt huvud- och 

halscancer exkluderades för att minimera avhopp från studien. 

Även patienter som fick eller nyligen fått psykiatrisk behandling 

exkluderades. 

 

Datainsamling: Frågeformulär från patienterna samt information 

om diagnos från patienternas läkare. Datainsamling skedde vid 

baseline och sedan kontinuerligt under interventionens gång. 

Svårighetsgrad av fatigue bedömdes med hjälp av CIS-fat, 

fysisk funktion genom Health Survey Short Form (SF-36), 

Symtom genom SCL-09 och Quality of Life genom det 

internationella validerade frågeformuläret EORTC QLQ-C30. 

  

Analys: Statistisk analys utfördes med SPSS, version 16 (SPSS 

Inc, Chicago, IL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220 

(-2) 

Den gruppen personer i studien som 

fick kognitiv beteendeterapi visade 

signifikant lägre fatigue än de som 

ingick i den gruppen som fick ”vanlig 

omvårdnad”. Deltagare i den 

sjuksköterskeledda gruppen ”Brief 

nursing intervention” (BNI) som 

involverade fysisk aktivitet visade ej 

reducerad fatigue men ökad nivå av 

fysisk aktivitet till följd av rådgivning 

de erhöll från sjuksköterskor. 

RCT 

I 



BILAGA B 

III 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Jahn, P., 

Lakowa, N., 

Landenberger, 

M., 

Vordermark, D., 

& Stoll, O. 

 

2012 

 

Tyskland 

InterACTIV: an 

exploratory study of 

the use of a game 

console to promote 

physical activation 

of hospitalized 

adult patients with 

cancer. 

 

Att utforska 

användning av 

Nintendo WiiTM-

spelkonsol för att 

motivera vuxna 

patienter med cancer 

att vara fysiskt aktiva 

under behandling. 

Design: Prospektiv studie, mixad metod. 

 

Urval: Patienter med cancer som fick strålbehandling eller 

kombinerad radiokemoterapi och som vistades på sjukhus i 

minst fem dagar. Alla typer av malignitet inkluderades. Den 

fysiska funktionen enligt Eastern Cooperative Oncology Groups 

behövde vara klass 2 eller högre. 

 

Datainsamling: Innan interventionen genom frågeformulär 

rörande generell aktivitetsnivå och Quality of Life. Efter 

interventionen samlades data genom semistrukturerad intervju 

av varje patient där de fick besvara hur de upplevt WiiTM-

spelkonsol. 

 

Analys: Beskrivande statistik med SPSS version 17.0 och 

Mayring´s (2003) metod för kvalitativ dataanalys. 

7 

(0) 

Sjuksköterskorna främjade fysisk 

aktivitet genom att implementera tv-

spelet Nintendo Wii. Deltagarna 

utförde fysisk aktivitet genom bland 

annat att spela golf, köra slalom och 

spela tennis. Majoriteten av deltagarna 

kände sig stimulerade och på bättre 

humör när de var fysiskt aktiva under 

sin sjukhusvistelse. Samtliga patienter 

uppgav även att de förlorade 

tidsmedvetenhet och kände sig 

distraherade från den dagliga 

sjukhusrutinen. 

P 

II 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 

Karvinen, K.H., 

Balneaves, L.G., 

Courneya, K.S.,  

Perry, B., 

Truant, T. & 

Vallance, J. 

 

Evaluation of 

Online Learning 

Modules 

for Improving 

Physical Activity 

Counseling Skills, 

Syftet var att 

undersöka den 

faktiska verkan av 

online-baserade 

inlärningsmoduler för 

att förbättra 

sjuksköterskors 

förmåga att ge råd om 

Design: Kvantitativ randomiserad kontrollerad studie 

 

Urval: ett slumpmässigt urval av 2 000 sjuksköterskor eller 

cancersjuksköterskor som var medlemmar i Oncology Nursing 

Society (ONS), engelsktalande och bosatta i Kanada eller USA 

och blev slumpmässigt delade i gruppen med inlärningsmoduler 

eller kontrollgrupp.  

 

54 

(0) Skillnader hittades mellan 

kontrollgruppen och gruppen med 

inlärningsmodulerna. Gruppen med 

sjuksköterskor som fick 

inlärningsmoduler ökade sin 

själveffektivitet och kunskap för fysisk 

aktivitet vilket medförde att de kunde 

RCT 

I 



BILAGA B 

IV 

 

2017  

 

Canada 

 

Practices, and 

Knowledge of 

Oncology Nurses 

av fysisk aktivitet till 

personer med cancer 

Datainsamling: Elektroniska mejl med frågeformulär skickades 

och besvarades av sjuksköterskorna i de två grupperna 

 

Analys: Medel och standardavvikelser analyserades med hjälp 

av beskrivande statistik. Datan analyserades med hjälp av 

verktyget “ANCOVA” och användes för att jämföra primära 

och sekundära resultatvariabler efter interventionen 

  

främja fysisk aktivitet i högre 

utsträckning genom rådgivning till 

patienter. 

Sjuksköterskorna identifierade även 

hinder från att främja fysisk aktivitet 

hos personer med cancer, där okunskap 

och bristande riktlinjer var bidragande 

faktorer. 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 

Karvinen, K.H., 

Bruner, B. & 

Truant, T.  

 

 

2015 

 

USA 

 

 

 

Lifestyle 

Counseling 

Practices of 

Oncology Nurses in 

the United States 

and Canada 

Det primära syftet var 

att undersöka 

vedertaget bruk för 

sjuksköterskor att ge 

råd om patienters 

livsstilsbeteende*.  

 

Det sekundära syftet 

var att undersöka 

skillnader i 

rådgivning baserat på 

sjuksköterskas olika 

metoder. 

 

*livsstilsbeteenden: 

fysisk aktivitet, 

tobaksvanor, kost och 

vikt  

 

 

 

 

Design: Kvantitativ kliniskt kontrollerad studie 

 

Urval: Deltagarna skulle vara sjuksköterskor och arbeta aktivt 

med cancerpatienter och bosatta i Kanada eller USA.  

 

Datainsamling: frågeformulär på mejlen till sjuksköterskorna. 

 

Analys: Data analyserades med SPSS 22. 

314 

(0) 

Studien visade betydande skillnader 

när jämförelser gjordes i 

rådgivningssätt för livsstilsbeteende 

mellan de deltagande sjuksköterskorna 

som hade fått utbildning i ett specifikt 

livsstilsbeteende och de som ej hade 

fått det. De deltagande 

sjuksköterskorna som hade erhållit 

utbildning i hur de kunde ge rådgivning 

om fysisk aktivitet visade sig vara mer 

benägna att ge rådgivning till en större 

andel patienter. 

CCT 

I 



BILAGA B 

V 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 

Karvinen, K., 

McGourty, S., 

Parent, T. & 

Walker, P. 

 

 

2012  

 

USA 

 

 

 

Physical Activity 

Promotion Among 

Oncology Nurses 

Syftet var att 

undersöka metoder i 

sjuksköterskans 

arbete för att främja 

fysisk aktivitet hos 

personer med cancer 

och att utforska 

sjuksköterskors 

upplevda fördelar och 

hinder med fysisk 

aktivitet.  

Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie 

 

Urval: slumpmässigt urval av 2000 sjuksköterskor i USA som 

vårdade cancerpatienter. 

 

Datainsamling: länk till en webbaserad undersökning med 

frågor angående sjuksköterskornas upplevelse av kunskap om 

fysisk aktivitet och kost. 

 

Analys: Systematisk analys genom SPSS version 14 och genom 

P värden.  

274 

(0) 

Sextiosex procent av sjuksköterskorna 

uppgav att främjade fysisk aktivitet 

genom att de gav råd till patienterna att 

utöva fysisk aktivitet. Av dessa 

sjuksköterskor uppgav 96,7 procent att 

de gav råd om promenader. 

 

Resultatet visade även ett flertal hinder 

som sjuksköterskorna identifierade som 

hinder till att främja fysisk aktivitet. 

Bland dessa var bland annat tidsbrist på 

grund av korta besökstider och 

ointresse bland patienter i att utöva 

fysisk aktivitet. 

CCT 

II 

 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte 

 

 

 

 

Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 

Keogh, J.W.L., 

Pühringer, P., 

Olsen, A., 

Sargeant, S., 

Jones, L.M. & 

Climstein, M. 

 

 

2017 

 

Physical Activity 

Promotion, Beliefs, 

and Barriers  

Among 

Australasian 

Oncology Nurses 

 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

främjande av fysisk 

aktiviteten i 

praktiken, samt 

övertygelser och 

hinder som 

australienska cancer 

sjuksköterskor 

identifierade.  

Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie 

 

Urval: sjuksköterskor som arbetade inom cancervården i 

Australien.  

 

Datainsamling: En självrapporterad onlineundersökning med 

frågeformulär till sjuksköterskorna 

 

Analys: Data är analyserad med SPSS 22 där varje komponent i 

studien analyserades för sig.  

119 Sjuksköterskorna ansåg sig själva vara 

den primära yrkesgruppen för att 

främja fysisk aktivitet. 

Sjuksköterskorna främjade fysisk 

aktivitet genom rådgivning. Den största 

fördelen som sjuksköterskorna 

identifierade genom rådgivning av 

fysisk aktivitet till patienter var 

förbättrad livskvalitet och större 

förmåga att utföra dagliga aktiviteter. 

Resultatet visade även att 

CCT 

II 



BILAGA B 

VI 

Australien 

 

 

sjuksköterskor identifierade brist på tid, 

brist på adekvata riktlinjer och risker 

för patienten som de vanligaste hinder 

från att rekommendera fysisk aktivitet. 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte 

 

 

 

 

Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 

Komatsu, H., 

Watanuki, S., 

Koyama, Y., 

Lini, K., 

Kurihara, M., 

Uesugi, H… 

Daiko, H. 

 

 

2018  

 

Japan 

  

 

Nurse Counseling 

for Physical 

Activity in Patients 

Undergoing 

Esophagectomy 

Syftet var att 

undersöka om 

rådgivning från 

sjuksköterskor kan 

öka fysisk aktivitet 

hos patienter med 

matstrupscancer samt 

om deras fysiska 

aktivitet, 

kroppsmasseindex, 

psykologiska besvär 

och livskvalitet 

påverkades 

Design: kvalitativ metod. 

 

Urval: Patienter som var över 20 år och nydiagnostiserade 

matstrupscancer samt genomgick esofagektomi med botande 

avsikt. Deltagarna uteslöts om de hade en historia av cancer, 

hade genomgått trakeostomi eller sekundär kirurgi eller om 

deras primära kirurg hade fastställt att de var olämpliga för 

studien. Sjuksköterskorna skulle arbetat minst 5 år inom 

onkologi. 

 

Datainsamling: Deltagarna fick besvara frågeformulär i form av 

skattningsformulär, genomgick läkarundersökning samt blev 

intervjuade av sjuksköterskor om måendet innan studien, efter 

2–4 veckor, 3 månader och efter 6 månader. 

 

Analys: Data analyserades med hjälp av SAS software, version 

9,2.  

34 

(-5) 

Sjuksköterskor kan främja fysisk 

aktivitet genom rekommendation och 

rådgivning inom cancersjukvården. De 

fann även i denna studie att det 

psykologiska måendet ökade hos de 

patienter som höll sig fysiskt aktiva i 

samband med och efter operation. 

K 

II 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte 

 

 

 

 

Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 

O´Hanlon, E., & 

Kennedy, N. 

 

Exercise in cancer 

care in Ireland: a 

survey of oncology 

Att identifiera 

irländska 

sjuksköterskors och 

fysioterapeuters 

Metod: Tvärsnittsstudie.  

 

Urval: Alla fysioterapeuter inom “Chartered Physiotherapists in 

Oncology and Palliative Care”  (CPOPC) erbjöds att delta 

55 Majoriteten av båda professionerna 

angav att de ej fått utbildning i det 

specifika ämnet under sin 

grundutbildning. Nittiotre procent av 

P 

I 



BILAGA B 

VII 

 

2014 

 

Ireland 

 

 

 

nurses and 

physiotherapists 

nuvarande vetskap 

och praxis vad gäller 

förskrivning av 

träning i 

cancervården och 

hinder för 

förskrivning av 

träning. 

respektive samtliga sjuksköterskor som var medlemmar i “Irish 

Association for Nurses in Oncology” (IANO) vilket är en ideell 

organisation för onkologisjuksköterskor i Irland. 

 

Datainsamling: Genom frågeformulär som fokuserade på tre 

områden:  

- Professionsprofil 

- Erhållen utbildning om träning i den onkologiska 

omvårdnaden 

- Träning i cancervården. 

 

Analys: Beskrivande analys genom tillämpning av 

SurveyMonkey och statistisk analys genom SPSS 20.0. 

sjuksköterskor inom cancervården som 

deltog i studien identifierade avsaknad 

av riktlinjer vad gäller fysisk aktivitet 

som det största hindret i främjandet av 

fysisk aktivitet. Majoriteten av 

sjuksköterskorna uppgav 

informationsgivning som det främsta 

verktyget i främjandet av fysisk 

aktivitet till personer med cancer. Både 

sjuksköterskor och fysioterapeuter 

uppgav olika faciliteter som de ansåg 

skulle vara betydelsefulla för att främja 

fysisk aktivitet. Dessa var: 

- Handledd gruppträning under och 

efter avslutad cancerbehandling 

- Lokala tjänster i form av 

träningssessioner 

- Sammankomster i grupp för 

träningsrådgivning 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte 

 

 

 

 

Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 

Palesh, O., 

Kamen, C., 

Sharp, S., 

Golden, A., 

Neri, E., 

Spiegel, D. & 

Koopman, C.  

 

 

2018 

 

USA 

Physical Activity 

and Survival in 

Women with 

Advanced Breast 

Cancer 

Syftet var att 

undersöka om fysisk 

aktivitet är relaterat 

till längre överlevnad 

bland kvinnor med 

avancerad 

bröstcancer. 

Design: Sekundär analys av en kvantitativ randomiserad 

kontrollerad studie. 

 

Urval: vuxna kvinnor med avancerad bröstcancer som hade 

förmåga att tala och skriva engelska och hade minst 70 procent 

på KPSS, Karnofsky 

Performance Scale score, vilket indikerar förmågan att ta hand 

om sig själv. 

 

Datainsamling: Kvinnorna följdes mellan 16 och 68 månader, 

beroende på deras livslängd och fyllde i frågeformulär kring 

deras fysiska aktivitet och deras mående. 

 

125 

(-22) 

Högre fysisk aktivitet korrelerade med 

längre överlevnad. Fynd som gjordes 

betonade att sjuksköterskor bör främja 

fysisk aktivitet genom att ge råd och 

rekommendera måttlig fysisk aktivitet 

för kvinnor med avancerad bröstcancer. 

Resultatet visade även att högre nivå av 

träning innan interventionens start 

korrelerade med längre överlevnad 

efter interventionen. 

RCT 

II 



BILAGA B 

VIII 

 

 

 

Analys: De genomförde Cox-regressionsanalys på överlevnad 

genom fysisk aktivitet och systematisk analys 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte 

 

 

 

 

Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 

Roberts, A.L., 

Potts, H.W.W., 

Stevens, C., 

Lally, P., Smith, 

L. & Fisher, A.  

 

2019  

 

Storbritannien   

Cancer specialist 

nurses’ perspectives 

of physical activity 

promotion and the 

potential role of 

physical activity 

apps in cancer care  

 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

sjuksköterskor inom 

cancervården och 

deras perspektiv på 

fysisk aktivitet och 

om smartphone-appar 

ökade patienternas 

intresse att träna 

Design: kvalitativ studie   

 

Urval: Sjuksköterskor som arbetade med bröst-, prostata- eller 

kolorektal cancer och därefter blev de manuellt urval med 

fördjupade semistrukturerade telefonintervjuer. 

 

Datainsamling: Via intervjuer med sjuksköterskorna.  

 

Analys: Data analyserades induktivt med hjälp av verktyget 

NVivo 12. 

19 

(0) 

Denna studie visade att implementering 

av fysisk aktivitet i cancersjukvården, 

med ett specifikt fokus på applikationer 

för smartphones, främjade personer 

med cancers fysiska aktivitet genom att 

öka deras intresse. 

 

Resultaten visade även att 

sjuksköterskor identifierade att 

patienterna upplevde den fysiska 

aktiviteten som mer tillgänglig. 

K 

(I) 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte 

 

 

 

 

Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 

van Veen, M.R., 

Hoedjes, M., 

Versteegen, J.J., 

van de 

Meulengraaf, 

W., Kampman, 

E. & Beijer, S. 

 

 

2017 

Improving 

Oncology Nurses' 

Knowledge About 

Nutrition and 

Physical Activity 

for Cancer 

Survivors 

Syftet var att bedöma 

andelen onkologiska 

sjuksköterskor som 

upplevde sig ha 

otillräcklig kunskap 

för att ge råd om 

fysisk aktivitet till 

patienter 

Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie  

 

Urval: Sjuksköterskor arbetade inom onkologi som vårdade 

cancerpatienter i Nederländerna 

 

Datainsamling:  Från maj 2013 till juli 2013 uppmanades 

sjuksköterskorna att fylla i ett frågeformulär online. 

 

Analys:  Beskrivande statistik. Pearsons kvadratiska tester 

tillämpades och regressionsanalyser genomfördes. 

327 Denna studie fann att 

53 procent av sjuksköterskorna uppgav 

att de gav råd om att främja träning och 

14 procent av sjuksköterskorna gav råd 

enligt de generella riktlinjerna om 

fysisk aktivitet till personer med 

cancer.  

 

Resultatet visade även att 54 procent av 

de 327 onkologiska sjuksköterskorna 

upplevde sig ha tillräcklig kunskap för 
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Nederländerna 

 

att ge råd om fysisk aktivitet till 

personer med cancer. 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte 

 

 

 

 

Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 

Wang, Y. J., 

Boehmke, M., 

Wu, Y-W. B., 

Dickerson, S. 

S., & Fisher, N. 

 

 

2011 

 

Taiwan 

 

 

Effects of a 6-week 

walking program on 

Taiwanese women 

newly diagnosed 

with early-stage 

breast cancer 

Syftet var att 

undersöka effekterna 

av ett promenad-

program på kvinnor i 

Taiwan som nyligen 

diagnostiserats med 

bröstcancer i tidigt 

stadie. 

 

 

 

Design: Klinisk kontrollerad studie, kvalitativ metod. 

 

Urval: Kvinnor som nyligen diagnostiserats med bröstcancer i 

stadie I eller II, genomgått operation och fått en första omgång 

av kemoterapi-behandling. 

 

Datainsamling: Vid baseline, under interventionen samt vid 

studiens slut genom frågeformulär. Quality of Life mättes med 

Functional Assessment of Cancer Treatment-General version 4 

(FACT-G), fatigue mättes med Functional Assessment of 

Chronic Illness Treatment-Fatigue (FACIT-F), sömnstörningar 

med Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), själveffektivitet av 

träning med Exercise Self-efficacy Scale (ESES), träningsvanor 

under den senaste veckan med Goldin Leisure Time Exercise 

Questionnaire (GLTEQ). Träningsförmågan bedömndes genom 

ett 6-minuter promenadtest (6MWD). 

 

Analys: Beskrivande statistik. Hierarchical linear model (HLM) 

tillämpades för att jämföra förändringsmönster mellan 

intervention- och kontrollgruppen. Om utfallsvariablerna ej 

passade in för HLM, bedömdes de genom ”Repeated-measures 

analysis of variance” (RMANOVA). 

72 

(-10) 

Deltagarna i interventionsgruppen 

visade betydligt högre Quality of Life-

värden, mindre fatigue, mindre 

sömnsvårigheter, högre nivå av själv-

effektivitet vad gäller träning, högre 

nivå av träning och större förmåga att 

utföra fysisk aktivitet i jämförelse med 

kontrollgruppen. 

 

Resultaten visade även att 

interventionen av träning var ett 

effektivt, säkert och ekonomiskt sätt att 

öka patienternas välmående.  

 

Under ”Implications for nursing” 

påvisades att sjuksköterskor bör 

implementera träning till personer med 

cancer. 
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X 

 

Webb, J., Hall, 

J., Hall, K., & 

Fabunmi-Alade, 

R. 

 

 

2016 

 

Storbritannien 

 

 

 

Increasing the 

frequency of 

physical activity 

very brief advice by 

nurses to cancer 

patients. A mixed 

methods feasibility 

study of a training 

intervention 

Syftet var undersöka 

effekterna av en 

tränings-intervention 

utformad med hjälp 

av “The Behavior 

Change Weel”, för att 

få sjuksköterskor att 

ge korta råd om 

fysisk aktivitet till 

personer med cancer. 

 

Design: Klinisk kontrollerad studie, mixad design. 

 

Urval: Ett målmedvetet urval av sjuksköterskor rekryterades till 

studien, 55 av dessa deltog i interventionen face-to-face och 7 

deltagare deltog online. Face-to-face gruppen deltog i 

utbildningsdagar (n=55) före interventionens start. 

 

Datainsamling: Utfördes vid baseline genom enkät då förmåga, 

möjlighet och motivation om att ge korta råd om fysisk aktivitet 

till patienter med cancer uppmättes. Därefter skedde 

datainsamling igen direkt efter interventionens start och sedan 

efter 12-veckor. Semistrukturerade telefonintervjuer 

genomfördes och analyserades enligt olika teman. 

 

Analys: Kvalitativ analys skedde genom användande av 

Wilcoxon rankningstest. Spearmans rangkorrelation tillämpades 

för att identifiera förhållande mellan frekvens att ge råd om 

fysisk aktivitet och de fysiska aktivitetsnivåerna för 

sjuksköterskorna vid baseline. 

62 

(-16) 

Interventionen utvecklade förmågan, 

motivationen och möjligheten hos 

sjuksköterskor vilket påvisade en 

förändring i kunskap, attityder och 

uppfattning om fysisk aktivitet. 

Resultatet visade signifikanta 

förbättringar gällande frekvensen som 

sjuksköterskorna gav korta råd om 

fysisk aktivitet till personer med 

cancer. 
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Xu, Y. J., 

Cheng, J. C., 

Lee, J. M., 

Huang, P. M. & 

Chen, C. C. 

 

 

2015 

 

Taiwan  

 

A Walk-and-Eat 

Intervention 

Improves Outcomes 

for Patients With 

Esophageal Cancer 

Undergoing 

Neoadjuvant 

Chemoradiotherapy 

Syftet var att 

undersöka hur 

sjuksköterske-ledd 

promenad- och kost-

intervention 

påverkade patienter 

med matstrupscancer 

under deras 

behandling. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie, kvantitativ design 

 

Urval: Personer med avancerad matstrupscancer i stadie IIB 

eller högre under pågående neoadjuvant kemoterapi 

 

Datainsamling: Vid baseline, innan samt efter kemoterapi och 

vid interventionens slut efter 4-5 veckor. Insamlandet skedde 

genom olika verktyg beroende på mätvärde. Mätning av ren 

muskelmassa gjordes med Bioelektrisk Impedans Analys (BIA), 

ett 6-minuters promenadtest (6MWT), handgreppsstyrketest 

(HGS) och nutritionsstatus mättes genom kroppsvikt på digital 

våg. 

 

59 

(-3) 

 

Gångförmåga utan hjälpmedel samt 

nutritionsstatus förbättrades för 

personerna i den sjuksköterske-ledda 

interventionsgruppen. Resultatet av 

interventionen visade lägre 

viktnedgång, högre bibehållen 

handgreppsstyrka samt att 

interventionsgruppen hade signifikant 

lägre behov av intravenöst 

näringstillägg och hjälpmedel i form av 

rullstol vid förflyttning. 
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Analys: All analys utfördes statistiskt. Studievariabler 

analyserades med beskrivande data och jämfördes med data 

insamlad vid baseline. All analys utfördes med användning av 

SPSS version 18. 
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Zhang, Q., Li, 

F., Zhang, H., 

Yu, X., & Cong, 

Y. 

 

 

2018 

 

Kina 

 

 

 

Effects of nurse-led 

home-based 

exercise & 

cognitivebehavioral 

therapy on reducing 

cancer-related 

fatigue in patients 

with ovarian cancer 

during and after 

chemotherapy: A 

randomized 

controlled trial 

 

Att undersöka 

genomförbarheten av 

en sjuksköterskeledd 

träningsintervention i 

hemmet och kognitiv 

beteendeterapi hos 

vuxna med 

äggstockscancer som 

led av cancerrelaterad 

trötthet och andra 

sekundära 

biverkningar 

(sömnstörningar och 

depression) under 

pågående eller efter 

avslutad primär 

cancerbehandling. 

Design: Kvantitativ randomiserad kontrollerad studie 

 

Urval: Kvinnor mellan 18-80 år diagnostiserade med 

livmodercancer som genomgått primär behandling och beslutats 

att genomgå kemoterapi. Kvinnorna hade medel till svår fatigue, 

talade flytande mandarin och hade inga kontraindikationer för 

att träna. 

 

Datainsamling: Genom frågeformulär vid baseline och vid 

interventionens slut. Deltagarna fick skatta sitt mående enligt 

Piper Fatigue Scale (PFS), The Zung self-rating depression 

scale (SDS) och Pittsburgh sleep quality index (PSQI). 

 

Analys: Statistisk analys tillämpades genom SPSS version 17.0.  

72 

(-5) 

Fynd i studien visade att 83 procent av 

deltagarna i interventionsgruppen till 

följd av sjuksköterskornas rådgivning 

uppnådde den rekommenderade 

träningsdosen utifrån det individuellt 

anpassade träningsprogrammet. 

Interventionsgruppen som erhöll 

träning och kognitiv beteendeterapi 

visade lägre fatigue efter 

interventionens slut, i jämförelse med 

kontrollgruppen. 
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