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SAMMANFATTNING 

 

Inledning: Fysisk aktivitet hjälper som regel till så att kroppen ska klara av de dagliga 

aktiviteterna för oss alla. Patienter i palliativ vård utrycker ofta önskemål om att så länge det är 

möjligt kunna behålla möjligheten att utföra dagliga aktiviteter självständigt. Eftersom den 

fysiska oförmågan har effekt på många delar i livet och har stor inverkan på livskvalitet samt ett 

ofta oönskat beroende av anhöriga. Fysisk aktivitet som är anpassad till individens förutsättningar 

en viktig pusselbit inte minst i det multiprofessionella teamet. Syfte: Att undersöka nyttan av 

fysisk aktivitet i palliativ vård. Metod: För studien valdes en litteraturstudie vilket anses vara en 

passande metod för att sammanställa hur aktuella forskningen ser ut inom ett ämnesområde. 

Resultaten: Många positiva resultat har kunnat påvisas. Speciellt när det gäller fysisk funktion 

och livskvalité går det att se nytta med fysisk aktivitet för patienter i palliativ vård, men också att 

de psykiska och sociala dimensionerna verkar kunna förbättras med hjälp av fysisk aktivet. 

Fatigue är ett komplicerat symtom som är vanligt inom palliativ vård, vilket påverkas av så väl 

fysiska som psykiska faktorer, den mekanism genom vilken motion minskar fatigue är ännu inte 

helt klarlagt. Resultaten för förbättring av fatigue är också mera osäkra eller tvetydiga en av 

orsakerna till detta tycks vara att det är svårt att mäta och att det finns en mängd orsaker till 

symtomet. Fatigue är något som patienter själva måste skatta, ett subjektivt symtom, vilket gör 

det svårt att dra generella slutsatser av studieresultaten. Sömnen var också något som det gick att 

se signifikanta förbättringar på, en studie visar att patienterna kände en mer fysisk trötthet efter 

aktiviteten, detta skulle kunna en bidragande orsak till den förbättrad sömn. När det gäller smärta 

så fanns inga signifikanta bevis för att fysisk aktivitet skulle minska smärta även om det gick att 

notera en förbättring av smärtskattningen vid jämförelse medkontrollgruppen. Slutsatser: Fysisk 

aktivitet är något som kan underlätta vardagen för patienter i palliativ vård men även förbättra de 

psykiska och sociala dimensionerna. Något som de flesta forskare verkar eniga om är att det 

behövs fler och större studier men att studier som avser populationen patienter i palliativ vård 

bjuder på en hel del forskningsmässiga svårigheter och utmaningar. Det finns indikationer på att 

fler studier är att vänta inom området då ett flertal forskare redan har planerat för nya studier. 

 

Nyckelord: Palliative care, exercise, physical activity, quality of life,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: Physical activity helps the body to handle with the daily activities for all of us. 

Patients in palliative care often express a wish, as long as it is possible, to maintain the ability to 

perform daily activities independently. Since the physical inability has an effect on many aspects 

of life and has great impact on quality of life and an often unwanted dependents on relatives. 

Physical activities tailored to the individual circumstances are an important issue, not least in a 

multi-professional team. Objective: To investigate the benefits of physical activity in palliative 

care. Method: A literature review was chosen as this is an appropriate method to compile current 

research. Results: Many positive results have been demonstrated. Especially when it comes to 

physical function and quality of life benefits of physical activity for patients in palliative care was 

shown, but also psychological and social dimensions seems to be improved by using physical 

activity. Fatigue is a complex symptom that is common in palliative care, influenced by physical 

as well as psychological factors. However, the mechanism by which exercise reduces fatigue is 

not yet fully understood. The result for the improvement of fatigue is also more uncertain or 

ambiguous and one of the reasons for this seems to be that it is difficult to measure because of a 

variety of reasons to the symptom. Fatigue is something that patients themselves must assess due 

to the subjective experience. This does it difficult to draw general conclusions about. For sleep it 

was possible to see significant improvements. One study showed that patients felt a more 

physical tiredness after activity, this could be a contributing factor to the improved sleep. When it 

comes to pain, there was no significant evidence that physical activity could reduce pain even if it 

was possible to note an improvement in pain estimation by comparison with the control group. 

Conclusions: Physical activity is something that can make life easier for patients in palliative 

care but also improve mental and social dimensions. Something that most researchers seem to 

agree on is that more and larger studies is needed, but studies that relate to the population of 

patients in palliative care offers a lot of research-related difficulties and challenges. There are 

indications that more studies are to be expected in the area when a number of researchers have 

already planned for new studies.  

 

Keywords: Palliative care, exercise, physical activity, quality of life,  
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INLEDNING 

 

I mitt arbete som sjuksköterska inom ett palliativt hemsjukvårdsteam har jag kommit i kontakt 

med personer anslutna till vår verksamhet som ofta efterfrågar någon form av fysisk aktivitet 

eller träningsprogram. När kontakt tagits med fysioterapeuter har det kommit fram att man ofta 

saknar idéer och kunskap om patienterna i palliativ vård. Detta har fått mig att fundera över 

vilken nytta fysisk aktivitet skulle kunna ha för palliativa patienter. Fysisk aktivitet hjälper som 

regel till så att kroppen ska klara av de dagliga aktiviteterna för oss alla, är det något som våra 

patienter i palliativ vård också skulle kunna dra nytta av? Att få möjligheten till ett anpassat 

träningsprogram eller förslag på fysisk aktivitet som gör det lättare att kunna bibehålla det friska 

som finns kvar. Önskemålet hos många patienter är att få klara sig själva så länge som möjligt. 

 

BAKGRUND 

 

När utredningen - Nationell samordnare för hemsjukvården 2011 (SOU 2011:55) lämnade sitt 

betänkande till regeringen var syftet med utredningen att på frivillig väg få ett kommunalt 

huvudmannaskap för hemsjukvården i Sverige. Tidigare var det primärvården som ansvarade för 

rehabilitering och fysioterapi i hemsjukvård och den som var i behov av ovanstående åtgärder var 

då tvungen att själv ta sig till hälsocentraler eller sjukhus. Efter kommunaliseringen fick 

kommunerna istället för landstingen ansvaret för hemsjukvården. För att kunna erbjuda 

fysioterapi i hemmet anställdes fysioterapeuter i kommunen. Regionala cancercentrum i 

samverkan (2014) beskriver cancerrehabilitering i vårdkedjan enligt följande, 

cancerrehabilitering samlar alla de insatser som utförs för att möta fysiska, psykiska, sociala och 

eventuella existentiella behov som patienten och närstående har i samband med en 

cancersjukdom. Bedömning av dessa behov ska göras oavsett var patienten får sin vård eller var i 

sjukdoms och behandlingsförloppet patienten befinner sig. När regeringen 2009 antog en strategi 

för öppna jämförelser vilket är en återkommande indikatorbaserad jämförelse av kvalitet och 

resursfördelning inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och folkhälsa detta redovisas på regional-, 

landstings- kommun eller enhetsnivå (Regionala cancercentrum i samverkan, 2014). I en särskild 

utgåva av öppna jämförelser av cancervårdens kvalitet och effektivitet 2011 framkom att det 

saknas jämförelser inom vissa områden som rehabilitering, psykiskt och socialt 

omhändertagande, omvårdnad och patienternas egen upplevelser (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2014). Innan dessa områden kan ingå i öppna jämförelser påpekas att register, andra 

datakällor och indikatorer behöver utvecklas. 

 

Palliativ vård 

 

Palliativt förhållningssätt 

Palliativ vård är ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och 

deras familjer i samband med livshotande sjukdom. Kärnan i palliativ vård är att lindra lidande 

genom tidig identifiering och en grundlig och noggrann bedömning samt behandling av smärta 

och andra problem så som fysiska, psykiska, sociala och existentiella (WHO, 2002). 

Socialstyrelsen (2013) beskriver palliativ vård utifrån fyra hörnstenar Symtomlindring i vid 
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bemärkelse smärta och andra svåra symtom lindras, samtidigt som patientens integritet och 

autonomi beaktas. Samarbete av ett multiprofessionellt team. Kommunikation och relation i syfte 

att främja patientens livskvalitet. Detta innebär god inbördes kommunikation och relation inom 

och mellan arbetslag och i förhållande till patienten och anhöriga. Stöd till de närstående under 

sjukdomen och efter dödsfallet. Det innebär ett erbjudande till de närstående om att delta i vården 

och att få stöd såväl under patientens sjukdomstid som efter dödsfallet (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Det är vanligt att man kan se på palliativ vård i två faser en inledande tidig samt en sen och 

avslutande fas. Övergången från tidig till sen fas kan vara flytande det kan var svårt att exakt 

fastställa när den tidiga livsförlängande fasen övergår till den senare lindrande fasen. Precis som 

övergången mellan sen och tidig palliativ fas är flytande är det på samma sätt med starten av den 

palliativa vården (Socialstyrelsen, 2013). 

 

I Nationella vårdprogrammet för palliativ vård (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012) 

beskrivs allmän palliativ vård som viktig för alla personer som befinner sig i livets slutskede för 

ett optimalt omhändertagande oavsett grundsjukdom och var personen vårdas. Detta innebär att 

all palliativ vård som inte är specialiserad ska kunna ges på alla vårdenheter som till exempel på 

akutsjukhus samt vård och omsorgsboenden. 

 

 

Arbetssätt och roller inom palliativ vård 

 

Multidisciplinära team 

Helhetsbilden på en personens lidande har en starkbetoning i den palliativa vårdens filosofi detta 

innebär att ingen enskild personalgrupp kan tillgodose den döende patientens behov och problem. 

För att detta ska kunna tillgodose alla dimensioner krävs personal med olika kompetens, det vill 

säga teamarbete (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Vårdprogrammet för cancer 

rehabilitering (Regionala cancercentrum i samverkan, 2014) beskriver cancervård som ett 

utpräglat multiprofessionellt arbetssätt och samarbetet kring patienten kan ske till exempel vid 

behandlingskonferenser och multidisciplinära ronder. Då kan sjukvårdsprofessionerna rådgöra 

med representanter för rehabiliteringsprofessionerna kring vilket rehabiliteringsbehov patienten 

har, vilka rehabiliteringsåtgärder som kan sättas in och hur de ska följas upp. Med 

sjukvårdprofessioner avses läkare, sjuksköterska och undersköterska (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2014). Rehabiliteringspersonal kan arbeta konsultativt eller handledande gentemot 

sjukvårdspersonalen när patienten har särskilda rehabiliteringsbehov, eller själva ta emot 

patienter för bedömning, åtgärder och rehabiliterande behandling. Följande yrkeskategorier är 

vanliga i arbetet med cancerrehabilitering: arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, läkare, 

psykolog, psykoterapeut, sexolog, fysioterapeut, sjukhuspräst, sjuksköterska, stomiterapeut, 

tandhygienist, tandläkare och uroterapeut (Regionala cancercentrum i samverkan, 2014). 

Kommunikation och kommunikations mönster inom ett team är det som skapar känslan av att 

vara ett team. Teamets klimat och prestanda är kraftigt påverkad av förtroendet för kompetensen 

hos kollegor inom andra professioner samt av tillgängligt ledarskap (Klarare, Lundh Hagelin, 

Furst & Fossum, 2013). Nuvarande team speglar inte detta eftersom medicinska och 

omvårdnadsperspektiv är dominanta av hävd. Det finns därför en möjlighet att dimensioner kan 

förloras av på grund av bristande kompetens i vissa områden. Detta kompliceras ytterligare av 
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resultatet i en studie utförd av Klarare et al. (2013) där intervjuer utförts med medlemmar i 

specialiserade palliativa team som visar att professionerna verkar ha olika mål med vården. 

 

Specialiserade palliativa teamet  

Specialiserad palliativ vård ges till svårt sjuka med komplexa symtom eller vars livssituation 

medför särskilda behov multiprofessionellt team med interdisciplinärt arbetssätt och särskilda 

kompetens i palliativ vård (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012).  

 

Sjuksköterskan i palliativ vård 

Kontaktsjuksköterskan har en viktig roll inom cancervården hon har det övergripande ansvaret 

för patienten och anhöriga. Bland de uppgifter som kontaktsjuksköterskan har kan noteras, en 

speciell tillgänglighet som kan hänvisas till annan kontakt om kontaktsjuksköterskan ej är 

tillgänglig, samt att förmedla kontakt med andra vårdgivare efter patientens behov (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2014). Personer med cancerdiagnoser bör sträva efter att vara fysiskt 

aktiva, att vara regelbundet fysiskt aktiv har på senare år visat sig värdefullt för så väl fysisk 

funktion som livskvalitet. Sjuksköterskor kommer ofta i kontakt med patienter med 

cancersjukdomar. Sjuksköterskan på avdelningen bör ha ett rehabiliterande förhållningssätt i den 

dagliga vården vid inskrivning ska patientens aktivitetsnivå och behov av åtgärder 

uppmärksammas, sjuksköterskan bör också uppmuntra patienten att vara uppe så mycket som 

möjligt under dagen (Regionala cancercentrum i samverkan, 2014). Andra rekommenderade 

åtgärder kan vara att ta kontakt med fysioterapeut och arbetsterapeut, skapa en naturlig fysisk 

aktivitet på avdelningen till exempel genom att uppmuntra patienten till att hämta sin frukost 

själv, detta kan ske naturligt genom att informera vid inskrivningen om att alla måltider serveras i 

dagrummet, men också uppmuntra och se till att möjlighet finns för patienten själv kan sköta sin 

personliga vård eller bädda sängen, och att skapa utrymme på avdelningen för fysisk aktivitet 

samt eventuellt planera för en stunds daglig rörelseträning tillsammans med fysioterapeut 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2014). När patienten lämnar specialistsjukvården är det 

viktigt att överrapportering av de personliga rehabiliteringsplanen rapporteras vidare till den 

vårdgivare som övertar ansvaret för patienten. Rapporten ska innehålla planerade åtgärder samt 

tydliga och mätbara mål. Bedömning av rehabiliterings behoven bör göras vid alla brytpunkter 

som till exempel vid avslutande behandling eller ingång i palliativ fas. Resultaten av insatserna 

ska vara möjliga att bedöma eller mäta i relation till uppställda mål (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2014). 

 

Distriktssköterskan i palliativ vård 

I en studie som Dunne, Sullivan och Kernohan (2005) genomförde var ett av fynden att 

distriktssköterskan bör identifieras som nyckelperson i det komplexa arbetet inom palliativ 

hemsjukvård. En nyckelperson är en erkänd identifierad professionell person vilken ansvarar för 

kommunikationen med samtliga inblandade i vården runt patienten. En litteraturstudie som 

Walshe och Luker (2010) genomfört tyder på att distriktssköterskorna ser sig själva som 

samordnare av andras arbete samt att det är de som har kontroll över vårdsituationen. 

Distriktssköterskorna beskriver även att samarbetet med andra, snarare än partnerskap ofta 

upplevs som dålig eller utmanande, och att de själva ibland kan vara ovilliga till att engagera 

andra i patientens vård. Eyigor (2010) resonerar att de flesta i ett rehabiliteringsteam inte har 

erfarenhet runt hur man förhåller sig till en döende patient medan personalen i den palliativa 

vården inte har så stor kunskap om rehabiliteringsteamet strategier. Nelson, Hasson och 

Kernohan, (2012) har i en studie tittat närmare på distriktssköterskors motvilja till att hänvisa 
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patienter i behov av palliativ vård till fysioterapeut. Där konstateras att processen med att 

engagera fysioterapeuterna inte är helt okomplicerad, en av anledningarna tycks vara brist på 

kunskap om fysioterapeutens roll kunskap och serviceerbjudande. Distriktssköterskor kopplar 

ofta rehabilitering och fysioterapi till återhämtning och tillfrisknande vilket enligt Nelson et al. 

(2012) även finns stöd för i tidigare forskning. Bristen på kunskap om vad fysioterapeuten kan 

erbjuda bidrar tyvärr till en dålig identifiering av aktivitetsbehovet hos patienter i behov av 

palliativ vård.  

 

I dag är det distriktssköterskan som har den kontinuerliga kontakten med personer anslutna till 

kommunalhemsjukvård tillsammans med hemtjänstpersonalen. Det är även distriktssköterskan 

som ofta initierar kontakt med fysioterapeuten där man upplever att det finns ett behov eller om 

det efterfrågas av patienterna. 

 

Fysioterapeuten i palliativ vård 

Nelson et al. (2012) kom i sin studie fram till att så väl distriktssköterskor som fysioterapeuter var 

väl medvetna om vilken nytta fysioterapi och fysisk aktivitet kunde innebära för patienterna. 

Symtom som lymfödem, andningssekretion och dålig mobilitet är alla exempel på symtom som 

fysioterapeuten kan förbättra. 

 

Ett hinder kan vara fysioterapeuternas brist på kunskap om palliativ vård och att man istället 

arbetar mera uppgiftsstyrt och tidsbegränsat. Nelson et al. (2012) har även funnit att tidigare 

forskning tyder på att fysioterapeuter inte har någon större tillgång till utbildning i palliativ vård. 

Det är viktigt för fysioterapeuten att kartlägga patientens förhållande till kropp och rörelse. 

Patienter med lång framskriden sjukdom kan ha tagit avstånd till sin kropp då de inte känner igen 

den. Den är oigenkännlig och ser annorlunda ut samt uppfyller inte de krav som ställs på den. För 

den som tidigare har joggat är det inte självklart att promenader räknas som fysisk aktivitet 

(Kaasa, 2001). 

 

I den studie som Nelson et al. (2012) utfört var deltagarna av uppfattningen att fysioterapeuterna 

inte hade den nödvändiga kunskapen om palliativ vård, det fanns även en uppfattning hos 

fysioterapeuterna att en introduktion av fysioterapeut skulle väcka falska förhoppningar hos 

patienter och närstående.  

Att det finns ett behov av fysioterapeutisk kunskap inom palliativ vård är väldokumenterat. Det 

finns en rad specifika bekymmer som drabbar patienter i palliativ vård där fysioterapeuterna är de 

som behärskar bedömning och utförande av fysioterapi. För att nå de palliativa målen är teamet 

av storbetydelse (Nelson et al. (2012). 

 

Fysisk aktivitet inom palliativ vård 

 

Regionala cancercentrum i samverkan (2014) definierar fysisk aktivitet i sitt vårdprogram - 

Cancerrehabilitering Nationellt vårdprogram ett kunskaps underlag, som all kroppsrörelse som 

uppkommer till följd av skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad 

energiförbrukning. Fysisk aktivitet har en stor variation av övningar med olika intensitet som till 

exempel yoga, promenader, cykel eller simning som har stora fördelar för hälsan i allmänhet men 

även för personer med avancerade cancersjukdomar (Albrecht & Taylor, 2011). I tidig fas av den 

palliativa vården bör den fysiska aktiviteten inriktas på att förbättra och stärka den fysiska 
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funktionen medan när patienten närmar sig livets slutskede bör aktiviteten vara mera inriktad på 

att behålla de funktioner som finns. Enligt Albrecht och Taylor (2011) är så många som 63-92 

procent av patienter med avancerad cancersjukdom var intresserade och kunde delta i fysisk 

aktivitet. Det är därför förståelsen av att patienter med avancerad cancer sjukdom ända fram till 

livets slutskede är intresserade av fysisk aktivitet är viktig (Albrecht & Taylor, 2011).  

Personer som drabbas av cancer bör därför sträva efter att vara regelbundet aktiva. Trots detta 

visar forskning att patienter minskar och ibland helt utesluter fysisk aktivitet under och efter 

cancerbehandling (Regionala cancercentrum i samverkan, 2014). Kroppen är byggd för rörelse. 

Fysisk aktivitet ger möjlighet till självständighet i de dagliga aktiviteterna.  

 

Flera studier har visat att detta är ett av de grundläggande önskemålen hos de flesta människorna 

även för de med långt framskriden sjukdom (Kaasa, 2001). Studier om fysisk aktivitet hos 

patienter i sen palliativ fas omfattar ofta mindre patientgrupper och programmen är inte så 

väldefinierade, därför är det svårt att definiera vilken patientgrupp som kan dra nytta av fysisk 

aktivitet och vilken typ av aktivitet, samt vilka stadier i den palliativa vården som detta kan vara 

lämpligt för patienterna (Eyigor, 2010). 

 

Courneya och Friedenreich (2007) har utvecklat ramverket Physical Activity and Cancer Control 

(PACC). Detta ramverk identifierar sex olika cancerrelaterade tidsperioder för cancer kontroll 

som om infaller antingen pre eller post diagnos. Pre diagnos omfattar två tidsperioder prevention 

och upptäckt, medan post diagnos omfattar fyra tidsperioder förberedelse och coping av 

behandlingar och därefter återhämtning och rehabilitering överlevnad och slutligen palliation 

(Courneya & Friedenreich, 2007). Courneya och Friedenreich (2007) menar att detta ramverk kan 

hjälpa till att organisera, fokusera och stimulera forskning på fysisk aktivitet och cancer kontroll, 

de konstaterar samtidigt att när det gäller fysisk aktivitet och palliativ vård så är forskningen 

begränsad. Forskarna menar också att fysisk aktivitet kan hjälpa till att hantera symtom, förbättra 

rörligheten inför en långsam funktionell nedgång och underhålla livskvalitet i slutet av livet.  

Dessa olika tidsperioder som beskrivs i artikeln ska hjälpa framför allt sjuksköterskan att få en 

omfattande förståelse för den potentiella roll som fysisk aktivitet har genom alla de olika 

cancerrelaterade tidsperioderna.  

 

Ahlberg (2012) beskriver att den fysiska aktiviteten ska utökas successivt och vara regelbunden i 

förhållande till konditionen hos patienter i den palliativa vården. Risken finns att när patienten 

blir tröttare så rekommenderar ofta anhöriga energisparande åtgärder, det finns få studier som 

visar att detta skulle ge mindre trötthet (Strang & Beck-Friis, 2012). Risken om man minskar 

aktiviteten i energibesparande syfte är man får sämre kondition samt minskar toleransen för 

fysisk aktivitet. Även en fysik aktivitet med begränsad energianvändning kan leda till förhöjd 

inre tillfredställelse, förbättrad livskvalitet och minskad trötthet (Alberg, 2012). Eyigor och 

Akdeniz (2014) noterade i en studie utförd på ett sjukhem där patienter med en cancerdiagnos i 

livets slutskede vårdades kom önskemål om att vara fysisk aktiv även de tre sista dagarna i livet. I 

samma studie hade 88 procent av patienterna önskemål om ökad rörlighet och 50 procent av 

patienterna klagade över problem med dagliga aktiviteter. När det gäller patienter med avancerad 

cancer samt de som får återfall i sjukdomen kan känslorna hos patient och familj markant ändras i 

samband med övergången till nästa period och detta behöver tid att mogna hos familjen. 

Fluktuerande och blandade känslor är normalt (Barawid, Covarrubias, Tibuzio & Liao, 2015). 

Rehabiliteringspersonalen kan hjälpa familjen att återfå mål anpassade till den nya verkligheten. 

Även i livets slutskede kan personal hjälpa familjen att assistera patienten genom att göra 
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justeringar i omgivningen runt sängen och badrummet så att det blir möjligt att använda 

gånghjälpmedel. Barawid et al. (2015) fortsätter i sin slutsats med att konstatera att det blir fler 

och fler fysioterapeuter som kommer in i den palliativa specialiteten föra att arbeta tillsammans 

med personal inom palliativ vård och medicin detta gör det också möjligt att förse patienterna 

med lämplig vård på alla nivåer genom hela patientens sjukdom (Barawid et al. (2015). 

Eyigor och Akdeniz, (2014) menar att fysisk aktivitet inom den palliativa vården är något som 

kan övervägas eftersom den är både lätt administrerad, säker och medför fördelar för patienten. 

Många patienter frågar sin läkare om hur länge och vilken form av aktivitet som är lämplig, 

svaren är ofta otillräckliga och vaga (Eyigor, 2010). Sjuksköterskor har spelat en viktig roll i 

utvecklingen inom detta område och kommer också att spela en betydande roll när det gäller att 

översätta denna kunskap till praktik (Courneya & Friedenreich, 2007). 

 

Fysisk funktion inom palliativ vård 

Fysisk funktion kan definieras som en uppfattad förmåga att utföra invanda funktioner och 

dagliga aktiviteter vilket även omfattar upplevelser i relation till förväntningarna och 

anpassningar till sjunkande funktionalitet (Kumar & Jim, 2010). De sensomotoriska 

funktionsförmågor ligger till stor del bakom det dagliga grundläggande organiserade mönstret av 

beteenden som ses som de grundläggande aktiviteterna i det dagliga livet (ADL) till exempel äta, 

klä sig, sköta hygienen etc. För att få ett lyckat resultat krävs vanligtvis integration av kognitiva 

och affektiva samt fysiska förmågor (Kumar & Jim, 2010). Funktionella begränsningar inkluderar 

sensomotorisk prestanda i utförandet av särskilda åtgärder och uppgifter som till exempel ta sig 

ur sängen, promenera, böja sig etc. Populationen patienter i palliativ vård har en stor variation allt 

från att själv kunna sköta aktiviteter i det dagliga livet till att vara helt sängliggande. Det behövs 

därför nya instrument. 

 

Fysisk oförmåga inom palliativ vård 

Fysisk nergång upplevs av nästan alla patienter i palliativ vård, vilket påverkar de flesta 

aspekterna av livet. Minskad fysisk aktivitet kan ge fysiska symtom som nedsatt muskelstyrka, 

kontrakturer, andningskomplikationer, djup ventrombos, förstoppning m.m. (Eyigor. 2010). 

Problemen med att den fysiska funktionen avtar ökar risken för psykologiska bekymmer och kan 

resultera i ett ökat beroende och ångest (Kumar & Jim, 2010). Därför är den fysiska funktionen 

ett avgörande område vid bedömning av livskvalitet (Jordhoy, Ringdahl, Helbostad, Oldervoll, 

Loge & Kaasa, 2007). Fysisk oförmåga har effekt på många delar i livet dålig livskvalitet samt ett 

ökat beroende av anhöriga (Javier & Montagnini, 2011). Det betonas i litteraturen att progressiv 

fysisk oförmåga samt känslan av att vara beroende av andra är ett av skälen som är avgörande för 

viljan att leva.  

 

Det finns många faktorer som orsakar fysisk oförmåga hos patienter med en cancerdiagnos. Det 

kan vara faktorer som fatigue, komplikationer av behandlingar, malnutrition, neurologiska, 

muskel eller skelett relaterade problem och depressioner (Eyigor & Akdeniz, 2014). Fysioterapi 

och fysisk aktivitet kan ha en positiv inverkan på symtom, fysik kapacitet, och livskvalitet. 

Studier visar att fysisk aktivitet hos patienter som är under rehabilitering ger stora fördelar och att 

detta även gäller för patienter i palliativ vård (Eyigor, 2010). 
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PROBLEMFORMULERING  

 

Trots att patienter i palliativ vård har ett stort behov av fysisk aktivitet och rehabilitering är detta 

ofta inte prioriterat av hälso- och sjukvården. Av den anledningen har rollen av fysisk aktivitet 

och rehabilitering inom den palliativa vården varit mycket begränsad både inom klinisk praktik 

och inom litteraturen. Palliativ vård är ett förhållningssätt som syftar till att förbättra 

livskvaliteten för patienter och deras familjer i samband med livshotande sjukdom. Låg fysisk 

aktivitet kan påverka personens välbefinnande i form av depressioner, dålig livskvalitet samt ett 

ökat beroende av anhöriga Trots att det finns forskning som tyder på att det finns stora fördelar 

med anpassad fysisk aktivitet är det i dagsläget inte självklart för patienter i den palliativa vården 

att erbjudas någon anpassad fysisk aktivitet.  

 

SYFTE  

 

Syftet med denna studie var att undersöka nyttan av fysisk aktivitet för patienter i palliativ vård.  

 

METOD  

 

Val av metod 

Till denna studie valdes litteraturöversikt som metod utifrån den metodologi som beskrivs av 

Forsberg och Wengström (2013). Studien har en beskrivande ansats där det strävas efter att 

beskriva nyttan av aktivitet för patienter i palliativ vård. Meningen är att få en bild av vilken nytta 

som fysisk aktivitet kan bidra med för patienter i palliativ vård.  

 

Urval  

Patientgruppen som avsågs är vuxna patienter på 18 år med en palliativdiagnos som erhåll 

palliativ vård, samt med en förväntad överlevnad uppskattad till tre månader upp till två år. 

Artikelurvalet bestäms utifrån inklusions- och exklusionskriterierna samt studiens syfte. 

 

Inklusionskriterierna: Artiklar skrivna på engelska. Originalartiklar som var peer reviewed samt 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Att en artikel är peer reviewed innebär att den är 

granskades av en expert på en vetenskaplig tidskrift innan den publiceras (Forberg och 

Wengström, 2013). Tidsintervallet under vilket artiklarna är publicerade var 2005-2015. 

Artiklarna skulle även vara tillgängliga i fulltext utan betalning. Så väl kvantitativa som 

kvalitativa studier kommer att ingå. Artiklarna skulle ha ett etiskt godkännande som var tydligt 

redovisat samt uppnå medium till hög kvalitetsnivå. 

 

Exklusionskriterier: Artiklar skrivna före år 2005, samt artiklar som inte är skrivna på engelska. 

Artiklar som saknar ett etiskt godkännande eller tydliga överväganden, samt bedöms med låg 

kvalitetsnivå. Artiklar som inte är peer reviewed eller publicerade i vetenskapliga tidskrifter och 

artiklar som inte återfinns med fulltext utan betalning. Artiklar som beskriver fysisk aktivitet hos 

patienter som överlevt sin cancer diagnos. Review artiklar exkluderades samt artiklar som inte är 

baserade på original studier.  



8 

 

 

Datainsamling 

Det var tydligt redan från starten av artikelsökningen att det var några forskare som ofta 

återkommer i sökningarna samt att det inte fanns så mycket skrivet om patienter i palliativ vård 

och fysisk aktivitet. Artikelurvalet bestämdes utifrån inklusionskriterierna och studiens syfte. 

Artiklarna söktes i databaserna PubMed, som är en bred databas vilken huvudsakligen publicerar 

artiklar som berör omvårdnad, medicin och odontolog. Vidare i Cinahl, en databas som täcker 

omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi, samt PsycInfo även detta en bred databas som täcker 

forskningsområden inom psykologi, omvårdnad och medicin och även andra närbelägna 

områden. Dessa databaser är breda och omvårdnadsinriktade enligt Forsberg och Wengström 

(2013). Sökningen startade i PubMed med Mesh termerna exercise och palliative care, det var 

inte möjligt att söka enbart på MeSH termer, eftersom det då missades en del av artiklarna så för 

att ytterligare bredda sökningen då resultatet blev i minsta laget lades fritext ordet physical 

activity till i form av exercise OR physical activity något fler artiklar kunde då hittas. Därefter 

provades Mesh ordet rehabilitation detta ord verkar vara för brett då sökresultatet blev för stort. 

Eftersom resultatet inte var tillfredställande provades quality of life och cancer i form av fri text 

som även kombinerades med så kallade booleska operatorerna AND, OR, NOT (Forsberg & 

Wengström, 2013), vilket genererade i ytterligare en artikel som kunde inkluderas. Det återfanns 

en hel del skrivet om cancer överlevare och fysisk aktivitet i olika patientgrupper men oftast var 

dessa patienter inte i behov av palliativ vård, ambitionen har varit att hålla sökningar så nära det 

ursprungliga syftet som möjligt det vill säga patienter i behov palliativ vård med en förväntad 

överlevnad på tre månader upp till två år. Manuella sökningar utifrån de lästa artiklarnas 

referenslistor (Forsberg & Wengström, 2013) blev nästa steg när databas sökningarna inte kunde 

bidra med ytterligare resultat, därefter kunde ytterligare fyra artiklar inkluderas. Sökningar finns 

dokumenterade i Tabell 1. Relevanta titlar valdes ut och samtliga abstracts lästes detta som ett 

första urval för fortsatt granskning. Artiklarna som identifierades som möjliga att svara på syftet i 

föreliggande studie lästes därefter i sin helhet samt kvalitetsbedömdes utifrån urvalsprocessen i 6 

steg som föreslås av Forsberg och Wengström (2013).  
 

Tabell 1 Sökstrategi för studien. 
Databas Sökord Antal 

träffar 

Granskade 

abstrakt 

Inkluderade 

artiklar 

PubMed 

150212 

exercise AND palliative 

care Filters: Clinical Trial; published in the 

last 10 years 

29 4 1 

PubMed 

150310 

exercise AND palliative care Filters: 

Clinical Trial, published in last 10 years  

 

33 13 5 

 

PubMed 

150316 

physical activity AND quality of life AND 

palliative care AND cancer Filters: Clinical 

Trial; published in the last 10 years  

 

12 4 1 

PsycInfo 

150226 

palliative care AND activity physical OR 

exercise Not (Literature Review 

AND Systematic Review Publication date: 

2005-2015 Peer reviewed 

 

97 7 1 
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PsycInfo 

150303 

Exercise AND palliative care Publication 

date 2005-2015 Peer reviewed 

 

11 2 1 

Chinal 

150303 

Palliative care AND physical activity AND 

rehabilitation. Limits: English, peer 

reviewed, adults. Publication date: 2005-

2015. 

5 1 1 

Manuell 

sökning 

150316 

Referenslistor av valda artiklar 8 

 

4 4 

 

 

Databearbetning 

Databassökningen genererade i tretton kvantitativa och en kvalitativ artikel. Först lästes alla 

artiklarna igenom några gånger för att få en överblick om vad som fanns beskrivet, de artiklar 

som visade sig inte motsvara syftet sorterades bort, till exempel artiklar som till största delen 

innehöll data om canceröverlevare samt fysisk aktivitet som inte berörde personer i behov av 

palliativ vård det hittades även några artiklar som beskriver tänkta studier dessa inkluderades 

inte. Artiklarnas resultat samlades sedan in i en matris (se bilaga 1). Artiklarna är därefter 

kvalitetsgranskade med hjälp av Sophiahemmet högskolans bedömnings underlag för 

vetenskaplig klassificering av kvalitativa och kvantitativa studier (bilaga 2) (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006). 

 

De flesta artiklar som hittades i ämnet använde kvantitativa metoder och endast en använde 

kvalitativ metod. Den valda metoden för analys av data i föreliggande studie är en modifierad 

metod med innehållsanalys som grundidé (Forsberg & Wengström, 2013). Vid första 

genomläsningen framkom tre stora huvudkategorier vilka nämndes frekvent i artiklarna, eftersom 

det i de kvantitativa artiklarna inte finns så stor textmassa togs beslutet att titta på vilka variabler 

som var mest förekommande i mätresultaten. De redovisade variablerna var varierade till sin 

benämning efter närmare granskning kunde några konstateras mäta i stort sätt samma företeelser 

vilket gjorde det möjligt att sortera in de flesta i de valda underkategorierna Resultaten redovisas 

med utgångspunkt från kategorier och underkategorier och mätresultaten. 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Vetenskapsrådet menar att etik handlar om att bygga upp, stimulera och hålla vid liv en 

diskussion om hur man bör handla och säger vidare att i forskningen är etiska aspekter särskilt 

viktiga eftersom det kan ske en påverkan på samhället på lång sikt (Vetenskapsrådet, 2011). 

Forsberg och Wengström (2013) rekommenderar att inkludera studier som fått godkännande från 

etiska kommittéer eller där man gjort noggranna etiska överväganden. Viktigt är även att följa 

vetenskapliga seder och inte fabricera, plagiera eller stjäla data, det är också av vikt att ange 

källor inte förvränga tolkningen av resultat (Polit & Beck, 2012). Forskningsfusk kallas oredighet 

i forskningen, forskningsfusk kan göra att människor utsätts för risker, men kan också leda till att 

förtroendet för forskare och forskning skadas (Vetenskapsrådet, 2011). Det är även av vikt att 

forskaren är medveten om sin egen förförståelse samt att inte enbart presentera de artiklar som 

stöder forskaren egna åsikter vilket betraktas som oetiskt. Samtliga artiklar bör redovisas även de 

som motsäger varandra (Forsberg och Wengström, 2013). 
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RESULTAT 

 

Resultatet bygger på data och information från studier som är publicerade i de fjorton artiklar 

som tagits med i analysen.  

 

I resultatet kunde tre huvudkategorier symtomlindring, livskvalitet och fysisk funktion urskiljas 

och efter ytterligare granskning av artiklarna framkom sedan sju underkategorier smärta, fatigue, 

sömn, välbefinnande, existentiella, psykiska, social dimensioner, fysisk prestation, fysisk 

rörlighet och Aktiviteter i Dagliga Livet (ADL) var och en av dessa, placerades sedan in under 

huvudkategorierna se Tabell 2.  
 

 

Tabell 2 Resultatets huvudkategorier med underkategorier. 

Huvudkategorier Symtomlindring Livskvalitet Fysisk funktion 

Underkategorier Smärta Välbefinnande Fysisk prestation 

 

 Fatigue Existentiella, Psykiska 

och Sociala 

dimensioner 

Fysisk rörlighet/ 

Aktiviter i 

Dagliga Livet 

(ADL) 

 Sömn   

  

Symtomlindring 

 

Under symtomhantering återfanns smärta, fatigue samt sömn. Alla dessa är symtom som ofta 

återkommer vid symtombedömning hos patienter i palliativ vård. 

 

Smärta 

Det fanns inte någon signifikans mellan fysisk aktivitet och minskad smärta utifrån resultatet i en 

studie av patienter med cancer och hjärnmetastaser (Lowe, Watanabe, Baracos & Courneya, 

2009). Studiens resultat baseras på personer med diagnostiserade hjärnmetastaser som 

rapporterade vilken form av fysisk aktivitet som dom utfört, längden på aktiviteten vilken mättes 

med stegräknare och symtomen skattades med hjälp av Edmonton Symptom Assesment System 

(ESAS). Lowe et al. (2014) kunde rapportera samma resultat även detta utifrån själv 

rapporterande data, vilket Oldervoll et al. (2006) och Cheville et al. (2013) kunde bekräfta. 

Litterini, Fieler, Cavanaugh och Lee (2013) i noterade sin studie där två grupper jämfördes, där 

en grupp utförde motståndsträning och en annan grupp aerobics träning där samtliga deltagare i 

bägge grupperna vid baslinjen hade moderat smärta även om detta inte kunde bevisas med 

signifikans. rapporterade deltagarna i bägge grupperna mindre smärta efter fysisk aktivitet Lopes-

Sendin, Alburquerque-Sendin, Cleland och de las Penas (2012) utförde en randomiserad 

kontrollerad studie (RCT) där interventionsgruppen erbjöds massage och fysisk aktivitet medan 

kontrollgruppen fick handpåläggningen på områden som upplevdes som smärtsamma. Studien 

utfördes under en två veckors period. Studien visar på en varaktig effekt av minskad smärta för 

gruppen som erhåll massage och fysisk aktivitet vilken också var signifikant större än i 

kontrollgruppen med avseende på smärta.  
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Fatigue 

Under 12 veckor undersöktes genomförbarheten av två olika träningsprogram med motstånds och 

aerobicsträning hos patienter som genomgår palliativ cytostatika behandling, resultaten tyder på 

ett klart samband mellan fysisk aktivitet och minskad fatigue (Jensen et al. 2014). 

 

En mindre studie av Mayo, Moiello, Scott, Dawes, Auais och Chasen (2014) där man delat in 

deltagarna i två interventions grupper och en kontroll grupp utarbetades och skräddarsyddes ett 

gångprogram utifrån deltagarnas tidigare promenad vanor med stegräknare som hjälpmedel och 

motivation för deltagarna. Studien tyder på att en enkel promenad intervention som används av 

personer med cancer är associerad mot en trend av minskad fatigue (Mayo et al. 2014). 

 

Klara skillnader mellan interventionsgruppen och kontroll gruppen visade en relativt stor RCT 

studie där det under 12 veckor utfördes aerob träning. De första fyra veckorna inleds med 15 

minuters träning vilket sedan ökades med fem minuter varje vecka till 40-45 under den nionde 

veckan, deltagarna var patienter med lymfom. Interventionsgruppen visade på en klar minskning 

av Fatigue i jämförelse med kontrollgruppen (Courneya et al. 2007). 

 

Under 2003 och 2006 undersöktes om patienter med prostatacancer som gavs strålbehandling 

hade någon nytta av fysisk aktivitet, där framkom att så väl motståndsträning som aerob träning 

kunde mildra fatigue. Motståndsträningen gav dessutom mer långsiktiga förbättringar (Segal et 

al. 2009). I en intervjustudie som utförts av Gulde, Oldervoll och Martin (2011) där 

frågeställningen var patientens uppfattning och erfarenhet av fysisk aktivitet. Deltagarna 

bedömdes med Estern Cooperative Oncology Scale (ECOG) och de som inkluderades befanns sig 

mellan ett och tre på den noll till fem gradiga skalan, där ett indikerar begränsningar i fysisk 

ansträngande aktivitet och tre indikerar att patienten är begränsad till säng eller stol för mer än 

hälften av dygnets vakna timmar. Några av deltagarna upplevde mindre fatigue medan andra 

upplevde trötthet efter fysisk aktivitet men att den tröttheten var mer som man känner efter en 

fysisk ansträngning och inte så negativ som den de upplevde efter till exempel cytostatika 

behandling. 

 

I en undersökning med så väl interventions som kontrollgrupp vilken hade syftet att utvärdera ett 

hembaserat träningsprogram, startandes med en informations och instruktionsträff för att sedan 

övergå till telefonkontakter med deltagarna i så väl interventions som kontrollgrupp, utvärdering 

utfördes med självrapporter. Cheville et al. (2013) Studieresultat tyder på att fatigue kan 

förbättras med hjälp av fysisk aktivitet däremot i en förhållandevis stor (RCT) studie hittades 

inga bevis för att fysisk aktivitet skulle reducera fatigue (Oldervoll et al. 2011), samma negativa 

resultat beskriver Lowe, Watanabe, Baracos och Courneya (2009) i sin studie.  

 

 

Sömn 

När en undersökning utfördes av hur två olika träningsprogram kan påverka livskvaliteten för 

patienter med avancerad cancer som genomgår palliativ cytostatika behandling, visade resultaten 

på en ökning av sömnens varaktighet från 6, 5 timmar vid baslinjen till 7,5 timmar efter 

interventionen i båda grupperna (Jensen et al. 2014). Ytterligare studier som tyder på en 

förbättring av sömnen är Cheville et al. (2013) där det gjordes en jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och interventionsgrupp som utförde promenader och ett hembaserat styrkeprogram. 
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Oldervoll et al. (2011) kunde däremot inte i sin studie bekräfta detta då det inte fanns några bevis 

för att fysisk aktivitet skulle förbättra sömnen. 

 

Livskvalité 

 

Välbefinnande 

I en studie om fysisk aktivitet och livskvalitet hos patienter med hjärnmetastaser (Lowe, 

Danielson, Beaumont, Watanabe, Baracos och Courneya (2014) visades att deltagare som 

tillbringade 1,6 timmar eller mer av dagen i stående ställning rapporterade en totalt betydligt 

signifikant bättre livskvalitet än de deltagare som tillbringade mindre tid i stående ställning. 

Omvänt rapporterade deltagare som tillbringat 20,7 timmar per dag eller mer i sittande eller 

liggande ställning mera depression och ångest. Korrelationen av vanliga fysisk aktivitet under 

palliativ cytostatika behandling med livskvalitet visade att patienter som fortfarande har aktivt liv 

trots sin sjukdom uppvisade högre generell livskvalitet, fysisk funktion och lägre 

utmattningssymptom (Oechsle, Jensen, Schmidt, Reer, Braumann, de Wit & Bokemeyer, 2009). 

 

Existentiella, Psykiska och Sociala dimensioner  

Efter sex veckors gruppträning två gånger i veckan kunde förbättringar i den emotionella 

funktionen noteras även en klart förbättrad social funktion vilken utvärderades med hjälp av 

EORTC QLQ-C30 ett formulär med trettio poster som även utvärderar Fysisk, emotionell, 

kognitiv samt social och roll funktion (Oldervoll et.al, 2006).  

Resultaten i en studie som har tittat på sambanden mellan fysisk aktivitet och självrapporterad 

livskvalitet samt fysisk och psykisk funktion, pekar på att de deltagare som ägnar trettio minuter 

eller mer per dag åt fysisk aktivitet upplevde en existentiell förbättring, men ingen förbättring i 

det psykiska välmåendet. De deltagare som ökade tiden för fysisk aktivitet noterade ytterligare en 

förbättring av existentiellt välbefinnande, här observerades även en förbättring i det psykiska 

välmåendet (Lowe, Watanabe, Baracos & Courneya, 2009). I en studie som bygger på 

självrapporterad fysisk aktivitet där nyttan av fysisk aktivitet hos patienter med hjärnmetastaser 

undersöktes, visade det sig att desto mera stillasittande deltagarna var desto högre poäng 

rapporterades för depression och ångest (Lowe, Danielson, Beaumont, Watanabe, Baracos och 

Courneya, 2014). 

 

Klara förbättringar av variablerna lycka och depression uppmättes när Courneya et al. (2007) i sin 

studie undersökte livskvalitet och fysisk funktion. Några av deltagarna utryckte dessutom ett 

hopp för framtiden. 

 
Fysisk funktion 

 

Den fysiska funktionen nämns ofta som viktig för patienter i palliativ vård, då främst i form av att 

kunna klara av sin personliga hygien och ADL utan att behöva be närstående eller andra om 

hjälp. 

 

Fysisk prestation  

Fynden från en studie där man jämförde resultat mellan två olika träningsprogram motstånd och 

aerobics träning visade att i motståndsgruppen ökade muskelstyrkan i ben och rygg muskler 

(Jensen et al. 2014). Mayo et al. (2014) kunde i sin studie visa på en förbättring av välbefinnandet 
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efter fysisk aktivitet. 

 

En studie som egentligen hade som syfte att undersöka om patienter i den palliativa vården var 

villiga att genomför ett anpassat träningsprogram under sex veckor rapporterades att 55 procent 

känt en ökad energi, fysisk uthållighet, ökad muskelstyrka samt att de kunde utföra mera 

hushållarbete, deltagarna uttrycker även att fysisk aktivitet ger dem stryka och energi till att göra 

andra saker som att hälsa på släktingar och shoppa (Oldervoll et al. 2005). 

 

Fysisk rörlighet och Aktiviteter i det dagliga livet (ADL)  

Jensen et al. (2014) uppmätte med sin studie en utökning av den dagliga aktiviteten efter avslutat 

fysiskt träningsprogram. Dessutom noterades en ökning av ämnesomsättningen i 

motståndsgruppen och i aerobics gruppen. 

 

Efter sex veckors träningsprogram som deltagarna utfört i grupp kunde Oldervoll et.al (2006) 

konstatera att deltagarna ökat sin gångsträcka märkbart, även vid utvärdering av sitta stå testet 

uppnåddes en klar mätbar förändring till det bättre. I samma studie kunde det noteras att den 

funktionella räckvidden hade ökat men detta räckte dock inte för signifikans.  

 

En klar signifikant förbättring av den fysiska funktionen visar den studie där man efter 8 veckors 

träning jämförde interventionsgruppen med kontrollgruppen. Efter träningen ökade 

interventionsgruppen sin promenadlängd markant i jämförelse med kontrollgruppen. Dessutom 

förbättrades även sitta stå testet vilket utförs på följande vis, deltagarna sitter ner och står upp 

från en stol under 30 sekunder ett mått på styrka i de nedre extremiteterna och, hand griptestet var 

också märkbart förbättrat. Det noterades även att deltagarna i interventionsgruppen ökade i vikt 

medan deltagarna i kontroll gruppen minskade i vikt (Oldervoll et al. 2011).  

 

Resultaten som Litterini, Fieler, Cavanaugh och Lee (2013) kunde se tyder på att en förbättring 

totalt sett av den funktionella rörligheten, förbättringar noterades på sitta stå testet och gång 

testet, det var endast marginell skillnad mellan de olika träningsprogrammen som under tio 

veckor hade avsikt att jämföra effekterna av motstånds och konditionsträning hos patienter med 

avancerad cancer sjukdom. Interventionsgruppen i Courneya et al. (2007) studie var överlägsen i 

resultatet för ökad fysisk funktion det fanns även en klar signifikans för övergripande livskvalitet. 

Det som noterade i Gulde, Oldervoll och Martin (2011) studie var att deltagarna även upplevde 

en mera långvarig effekt som till exempel återvunnen styrka.  

 

Den studie som undersökte effekten av ett hembaserat träningsprogram på fysisk funktion hos en 

patientgrupp med avancerad cancer, visade att interventionsgruppen rapporterat en betydligt 

högre fysisk rörlighet efter åtta veckor däremot går det inte att se någon signifikans när det gäller 

ökad aktivitet och fysisk aktivitet (Cheville et al. 2013). 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka nyttan av fysisk aktivitet för patienter inom palliativ vård. 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) är litteraturöversikt en lämplig metod för att skaffa sig en 

överblick av det aktuella forskningsunderlaget. Datasökningarna inleddes i PubMed när 

sökningarna fortsatte i Chinal blev resultatet i de flesta sökningarna det samma som tidigare. 

Efter det att Chinal headings rehabilitation lagts till hittades ytterligare en artikel. För 

sökningarna i PsycInfo användes samma sökord som ovan men resultaten blev större och trots att 

ett stort antal artiklar söktes igen kunde enbart två relevanta artiklar hittas. Sökningen fortsatte 

därefter manuellt med sökning i av utvalda artiklars referenslistor även denna sökning genererade 

i en hel del av artiklarna visade sig intressanta redan hittats eller inte var möjliga att få tillgång till 

då de var artiklar som krävde betalning vilket inte stämde med inklusionskriterierna.  

 

Begräsningen i tid för samtliga sökningarna var tio år, aktuell forskning är färsk och det ideala 

tidsperspektivet för litteraturstudier är tre till fem år (Forsberg & Wengström, 2013), men på 

grund av det något magra urvalet har tiden utökats. Orsaker till det något magra sökresultatet 

skulle kunna tolkas antigen som att sökorden inte varit relevanta eller att sökningen inte har varit 

tillräcklig. Det finns även en möjlighet att författaren missat någon artikel på grund av att 

författaren saknar bred erfarenhet av databassökningar. Trots begränsningar i sökresultat så anser 

författaren att resultatet ändå motsvarar syftet det vill säga svarar på frågan om nyttan av fysisk 

aktivitet för patienter i palliativ vård i nuvarande kunskaps läge. 

 

Artiklarna som valdes ut var till största delen kvantitativa studier (13 stycken) och en kvalitativ 

studie hittades, totalt kom fjorton artiklar att inkluderades i litteraturstudien. De flesta av 

artiklarna kommer från Norge, Canada och USA. Nio av artiklarna är publicerade 2010 eller 

senare vilket skulle kunna indikera att forskningen inom området fysisk aktivitet i palliativ vård 

är relativt ny och har en del problem, vilket även kommer att tas upp i resultat diskussionen. 

Artiklarna har bedömts med hjälp av utifrån granskningsmallen Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006) vilket bedöms varit till stor hjälp för att kunna bedöma trovärdigheten i studierna.  

 

Reliabilitet, det vill säga mätmetodens förmåga att vid upprepad mätning ge samma mätvärde och 

validitet som avser instrumentets förmåga att mäta det de ska mäta (Forsberg & Wengström, 

2013). Här kan det ses som en svaghet med studien att det ingår enbart fjorton artiklar. Det hade 

varit idealt med flera men de övriga som var tillgänglig svarade inte mot inklusionskriterierna. 

Mätinstrumenten som används i studierna är validerade och kända och populationen väl 

beskriven detta borde göra det möjligt att göra om samma mätningar i ytterligare studier samt dra 

lärdom av de bekymmer som beskrivs i population. Ett annat problem som lyfts av några forskare 

att det behövs bättre anpassande mätinstrument för patienter i palliativ vård som täcker fler 

dimensioner (Helbostad et al. 2009). Så gott som samtliga artiklar har problem med bortfall vilket 

inte är så konstigt med tanke på målgruppen. Oldervoll et al. (2011) som utfört den största 

studien som hittats, hade trots att det fanns 231 deltagare som godkänt att delta i studien enbart 

163 deltagare som kunde slutföra alltså ett bortfall med nästan 30 procent denna siffra för bortfall 

förkommer även i andra studier. Det finns många bidragande faktorer för bortfall som till 

exempel progress i sjukdomen, biverkningar av behandlingar och medicinering. Vilket också 
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innebär att denna litteraturöversikt har vissa begränsningar. Detta innebär också att kvalitén på 

artiklarna är varierande, dock är ingen artikel värderad under medel kvalité (II). I de inkluderade 

artiklarna var hälften randomiserade kontrollerade studier (RCT) vilket är borde göra det möjligt 

att generalisera till större populationer.  

 

En litteraturstudie bör kunna göras om med samma resultat av någon annan (Forsberg & 

Wengström, 2013) för att hålla en hög kvalitet. Det är svårt att säga om detta är möjligt i detta fall 

för mycket händer just nu avseende forskning inom nyttan av fysisk aktivitet för patienter i 

palliativ vård. Under artikelsökningen hittades ett flertal studier som är på väg att starta 

presenterade så det händer mycket inom området just nu. Granskningen av artiklarna kan inte 

garanteras vara helt korrekt granskade då författaren är ovan granskare och trots att studierna 

svara mot syftet och resultaten är relevanta så är bortfallet i de flesta ganska stort vilket har gjort 

granskningen ganska svår. De flesta av artiklarna hade ett mycket genomtänkt upplägga och 

förberedelser samt beskrivning men bortfallet var stort i de flesta studier vilket därmed gjorde det 

svårt med värderingen svårbedömd. Författaren har försökt förhålla sig på ett objektivt sätt under 

arbetet den enda förförståelse som förekommit innan studien var att det inte var vanligt med 

fysisk aktivitet för palliativa patienter i hemsjukvården. 

 

Resultatdiskussion 

 

I denna litteraturöversikt har många positiva resultat kunnat påvisas speciellt när det gäller fysisk 

funktion och livskvalité men också fatigue och sömn verkar kunna förbättras med fysisk aktivitet. 

Syftet har varit att titta på alla vuxna patienter i palliativ vård men det visade sig att var den helt 

klart dominerande studiepopulationen var personer med cancersjukdomar inom palliativ vård, det 

finns studier på andra diagnoser men då är studierna till stor del inriktade på förebyggande och 

underhållande fysisk aktiviteter till exempel patientgrupper som lider av hjärtsvikt eller kronisk 

obstruktiv lungsjukdom (KOL) dock räknades dessa inte som i behov av palliativ vård i 

artiklarna. Ingen av studierna har dock redovisat någon deltagare har tagit skadlig av att de utövat 

fysisk aktivitet. Syftet med litteraturöversikten var att undersöka nyttan av fysisk aktivitet hos 

patienter i palliativ vård med en förväntad överlevnad på tre månader upp till två år. 

 

En utökning av den dagliga aktivitetstiden uppmättes efter 12 veckor motstånds och aerobics 

träningsprogram, dessutom noterades en ökning av ämnesomsättningen i motståndsgruppen och i 

aerobics gruppen (Jensen et al. 2014). När en undersökning utfördes på effekten av ett 

hembaserat träningsprogram på fysisk funktion hos en patientgrupp med avancerad cancer, 

visade det sig att interventionsgruppen rapporterat en betydligt högre fysisk rörlighet efter åtta 

veckor, däremot kunde inte Cheville et al. (2013) se någon signifikans när det gäller ökad 

aktivitet efter fysisk aktivitet. Oldervoll et al. (2005) kunde i sin studie som egentligen hade som 

syfte att undersöka om patienter i den palliativa vården var villiga att genomför ett anpassat 

träningsprogram under sex veckor konstatera att 55 procent av de som utfört träningsprogrammen 

uttryckte att de känt en ökad energi, fysisk uthållighet, ökad muskelstyrka vilket medförde att de 

kunde utföra mera hushållarbete. I en kvalitativ studie (Gulde, Oldervoll och Martin, 2011) 

uttryckte deltagarna en känsla av identitet och kontroll vilket forskarna tolkar som en koppling 

till att de kunde utföra flera dagliga rutiner samt att detta påminde dem om det liv som de levde 

innan de blev sjuka och hjälpte dem att få struktur på tillvaron. Fysisk aktivitet gav stryka och 

energi till att göra andra saker som att hälsa på släktingar och shoppa samt att fysisk aktivitet gav 
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rutin åt vardagslivet och de såg även fram emot en vecka med planerade rutiner (Gulde, Oldervoll 

& Martin, 2011).  

 

Någon uppenbar nytta av fysisk aktivitet för smärta har inte noterats, men i två studier noterades 

ett visst samband mellan intervention och minskad smärta (Litterini, Fieler, Cavanaugh och Lee, 

2013; Lopes-Sendin, Alburquerque-Sendin, Cleland och de las Penas, 2012) forskarna är dock 

försiktiga med att dra allt för stora slutsatser av resultatet eftersom bortfallet var stort och antalet 

deltagare litet, vilket också ökar risken för bias det vill säga systematiska fel. I två andra studier 

fann man inga bevis eller samband på att fysisk aktivitet skulle minska smärta (Lowe, Watanabe, 

Baracos & Courneya, 2009; Lowe et al. 2014).   

I två av de redovisade studierna (Jensen et al. 2014; Cheville et al. 2013) fanns det en signifikans 

för att fysisk aktivitet förbättrar sömnen där Jensen et.al (2014) redovisade i sin studie att den 

sammanhållande sömnen förlängdes efter fysisk aktivitet med nästan en timme. En egen 

reflektion är att detta kan kopplas ihop med fynden från Gulde, Oldervoll och Martins (2011) 

intervjustudie där deltagarna upplevde trötthet efter fysisk aktivitet dock inte samma trötthet som 

efter cytostatikabehandling utan mera den trötthet som infinner sig efter fysisk ansträngning.  

 

Fatigue är ett komplicerat symtom som är vanligt inom palliativ vård, vilket påverkas av så väl 

fysiska som psykiska faktorer, den mekanism genom vilken motion minskar fatigue är ännu inte 

helt klarlagt (Oldervoll et al. 2011). I studien som Oldervoll et. al. (2011) utförde fick deltagarna 

delta två gånger i veckan på en 60 minuter lång cirkelträning vilket inte utgjorde någon skillnad 

på fatigue men hade en god inverkan på den fysiska funktionen. Cheville et al. (2013) studie 

erbjöd ett hembaserat träningsprogram med ett långsammare mera konsekvent tempo där man 

integrerade deltagarnas dagliga aktiviteter, resultatet var liknande med avseende på den fysiska 

funktionen men kunde även redovisa en signifikant effekt på minskad fatigue. Detta väcker fler 

frågor än svar om vilken typ av fysisk aktivitet som kan tänkas ha effekt på så väl fatigue som 

andra symtom och bekymmer, det är fortsatt oklart om dessa olikheter beror på skillnader i 

interventioner eller om det kan bero på lägre rörlighet och högre utmattnings nivå vid baslinjen 

på deltagarna som i Cheville et al. (2013) studie. En annan reflektion om tänkbar orsak skulle 

kunna vara att studierna har utförts på patienter med olika cancer diagnoser och att detta skulle 

kunna ha en betydande roll för resultatet.  

 

Eyigor (2010) fann i sin studie att fysisk aktivitet för patienter i sen palliativ fas oftast omfattar 

mindre patientgrupper samt att programmen inte är väldefinierades, detta bidrar till svårigheten 

att urskilja vilken patientgrupp som kan dra nytta av fysisk aktivitet samt vilken aktivitet och 

vilka stadier i den palliativa vården som är lämpliga för patienterna. Eyigor et al. (2014) har i sin 

kliniska verklighet noterat att speciellt patienter i livets slutskede, då det förmodas att 

rehabilitering är värdelöst ofta vill utföra någon form av aktivitet även om detta medför att dom 

förlorar en dag i livet. 

 

Ett högre antal steg i det dagliga livet verkar vara associerat med högre nivåer med fysisk och 

social funktion så väl som lägre skattning för smärta och fatigue (Jensen et al. 2014). 

Att fysisk aktivitet påverkar livskvaliteten positivt kan bekräftas av flera studier (Courneya et al. 

2007) och Oldervoll et al. 2006). Lowe et al. (2014) såg i sin studie att deltagare som tillbringade 

1,6 timmar eller mer i rörelse rapporterade en totalt bättre livskvalitet, medan de som under dagen 
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var sittande eller liggande i mer än 20,7 timmar angav betydligt högre förekomst av depression 

och ångest.  

 

När nyttan av fysisk aktivitet hos patienter i palliativ vård undersökts har 30 minuters fysisk 

aktivitet om dagen visat en klar förbättring så väl existentiellt som för det psykiska måendet. 

Resultaten förbättras med höjning av aktivitetstiden men när tiden överskred 60 minuter sjönk 

poängerna igen för väl måendet (Lowe, Watanabe, Baracos & Courneya, 2009). Dessa resultat 

skulle kunna tolkas som att tiden för den fysiska aktiviteten kan vara en faktor som kan påverka 

resultaten åtminstone när det gäller de psykiska och sociala delarna, det kan även var ett uttryck 

för att det är viktigt att anpassa aktiviteten till patientens förutsättningar och att var lyhörd för 

patientens önskemål. Resultaten tyder på att de studier som har mätt psykiska och sociala 

variabler är relativt samstämmiga i sina resultat om den positiva nyttan av fysisk aktivitet. Det är 

dock svårt att säga om förbättringarna beror på fysisk aktivitet eller effekten av att träffas och 

träna i grupp med personer i samma situation eftersom dessa sidoeffekter inte alltid tagits i 

beräkning. 

 

Det område som uppmätt flest samstämmiga resultat är den fysiska funktionen, här kan så gott 

som alla studier redovisa ett positivts resultat i något avseende. Jensen et al. (2014) noterar en 

förbättring av muskelstyrkan på ben och rygg, i samma studie noterades även en tidsökning av 

dagliga aktiviteter. Detta samstämmer med Oldervoll et al. (2009) studie där 55 procent 

rapporterade att de känt en ökad energi, fysisk uthållighet, ökad muskelstyrka samt att de kunde 

utföra mera hushållsarbete. Dessa dagliga aktiviteter är ju något som patienter i palliativ vård ofta 

nämner eftersom den fysiska oförmågan har effekt på många delar i livet och har stor inverkan på 

livskvalitet och ett oönskat beroende av anhöriga (Javier & Montagnini, 2011). Självständighet är 

något som de flesta människor eftersträvar även de med långt framskriden cancer sjukdom 

(Kaasa, 2001).  

 

Ytterligare resultaten från studier kan bekräfta att fysisk aktivitet har effekt på muskelstyrkan 

klara förbättringar noterades i sitta stå testet och gångtestet i Litterini, Fieler, Cavanaugh och Lee 

(2013) samt Oldervoll et al. (2011) studier. I den intervjustudie som Gulde, Oldervoll och Martin 

(2011) genomförde uttryckte deltagarna att de upplevde mindre fatigue, och ansåg samtidigt att 

de hade någonting att göra, mera struktur och rutiner i vardagslivet som påminde dem om tiden 

innan sjukdomen samt en känsla av identitet och kontroll. Deltagarna ansåg även att den fysiska 

aktiviteten bidragit till mera ork som möjliggjort att de kunnat hälsa på vänner och utföra mera 

hushållssysslor. 

 

Forskning om nyttan av fysisk aktivitet i palliativ vård har hittills visat på en hel del varierande 

resultat när det gäller förbättring av fatigue smärta och sömn, vilket även belyser det komplexa 

med patienter i palliativ vård och studier samt att det finns en många sidoeffekter att ta hänsyn 

till, dessa kan också kan förändras snabbt. Däremot har i stort sett bara positiva resultat redovisats 

när det gäller den fysiska funktionen och generell livskvalitet. 

Att studera populationen patienter i palliativ vård och försöka att engagera deltagarna genom hela 

processen är så väl svårt som en utmaning enligt Mayo et al. (2014) men även små studier ger sitt 

bidrag till den fortsatta forskningen är att ingen intervention är effektiv om den inte utförs. 
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SLUTSATS 

 

Fysisk aktivitet har många dimensioner och påverkar en mängd områden vilket inte alltid 

uppmärksammas av personal inom vården den omfattar allt från musklerträning, promenader till 

att klara sin ADL och kan hjälpa till att behålla ett rikt socialt liv eller helt enkelt känna att ens 

kropp duger någonting till. Patienter inom den palliativa vården med långt framskriden sjukdom 

tar ofta avstånd från sin kropp eftersom de inte känner igen den, den är oigenkännlig ser 

annorlunda ut och svar inte på de krav som ställs på den (Nelson, Hasson & Kernohan, 2012). 

 

Fysisk aktivitet är något som kan underlätta vardagen i form av förbättrad fysisk funktion samt 

ökad livskvalité för patienter i behov av palliativ vård visar även på förbättringar av den psykiska 

och sociala dimensionen. Däremot har inga säkra resultat gjorts av effekten på smärta. När det 

gäller fatigue och nyttan av fysisk aktivitet är resultaten något tvetydiga vilket kan bero på att 

detta är ett mycket komplext symtom med många infallsvinklar. Problem kan också uppstå när 

enskilda individers subjektiva upplevelser ska mätas och sammanställas för att kunna 

generaliseras, en egen reflektion är att det också finns personliga egenskaper som kan påverka 

inställningen till upplevelsen av fatigue som till exempel tidigare inställning till eller fysisk 

aktivitet och den generella livssynen. Det finns också en mängd sidoeffekter att ta hänsyn till som 

till exempel positiva effekter av behandlingar (Jensen et al. 2014). Samtidigt så är självrapporter 

ett effektivt instrument när man vill nå ut till ett stort antal deltagare på kort tid eftersom det går 

att nå flera deltagare, det är också det bästa sättet att ta reda på vad personer tänker, känner, och 

tror. Enligt Polit och Beck (2012) är det starkaste skälet till att använda självrapporterade metoder 

att det kan ge information som annars skulle varit omöjligt att samla in. Att få behålla förmågan 

att delta i det dagliga livet utan att behöva belasta sina närstående är något som många av 

patienterna i den palliativa vården uttrycker som en viktig. Personal inom den palliativa vården 

bör bli bättre på att möta och uppmärksamma dessa behov. 

 

Något som de flesta forskare verkar eniga om är att det behövs fler och större studier men att 

patienterna i behov av palliativ vård bjuder på en hel del svårigheter och utmaningar. Det finns 

indikationer på att fler studier är att vänta inom området då några av forskarna redan har 

planerade nya studier  

 

KLINISK TILLÄMPBARHET 

 

Fysisk aktivitet kan bidra till många fördelar för patienter i behov av palliativ vård en viktig del i 

arbetet med att kunna uppmärksamma uppmuntra till fysisk aktivitet kan sjuksköterskan och 

distriktssköterskan bidra med. Sjuksköterskan som arbetar inne på sjukhuset bör redan vid första 

mötet skaffa sig en bild av hur patientens vardag ser ut när det gäller fysisk aktivitet samt 

identifiera vilka åtgärder som behöver sättas in, i samarbete med fysioterapeut och eller 

arbetsterapeut bör sedan en personlig plan upprättas där hänsyn tas till patientens nuvarande 

förmåga. Resultaten av insatserna bör vara möjliga att bedöma eller mäta. Under sjukhusvistelsen 

bör sjuksköterskan uppmuntra samt skapa möjligheter till att patienten kan vara fysisk aktiv till 

exempel genom att informera om att frukost serveras i dagrummet samt att uppmuntra patienten 

vara upp så mycket som orkar dagtid samt skapa förutsättningar för detta. När sedan patienten 

skrivs ut till hemmet är det av största vikt att den aktivitets plan som är upprättad blir 
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överrapporterad till nästa vårdgivare med tydliga och mätbara mål. Nya bedömningar av 

aktivitetsbehoven bör göras vid varje brytpunkt som till exempel vid avslut av behandling eller 

ingång till andra faser av sjukdomen (Regionala cancercentrum i samverkan, 2014). 

Distriktssköterskan som ser sig som nyckelperson i den komplexa vården inom den palliativa 

vården (Dunne, Sullivan & Kernohan, 2005). Distriktssköterskan och fysioterapeuter behöver 

stärka sitt samarbete ute i kommuner för att kunna tillgodose och vidmakthålla den upprättade 

aktivitetsplanen. Distriktssköterskan som är den som har den kontinuerliga kontakten med 

personer anslutna till kommunal hemsjukvård behöver identifiera behovet och upprätta kontakt 

med fysioterapeuten. Fysioterapeuten kan bidra med att upprätta personliga träningsplaner för att 

sedan gemensamt utvärdera omvärdera mål som sättas upp (Nelson, Hasson & Kernohan, 2012). 
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                                       Bilaga 1 

Författare Titel Syfte, H. 

 
Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat  Kvalitet 

Typ 
Cheville, L, 
A., 

Kollach, J., 

Vadenberg, J., 
Shen, T., 

Grothey, A., 

Gamble, G., 
Basford, R, J. 

2013 

USA 

A home-based 
exercise 

program to 

improve 
function, 

fatigue, and 

sleep quality in 
patients with 

stage IV lung 

and colorectal 
cancer: A 

randomized 

controlled trail. 

Att genomföra en 
adekvat studie av 

hemsjukvårds baserad 

fysiska aktivitets 
interventioner 

En randomiserad 
kontrollerad studie. 

En intervention 

grupp samt en 
kontroll grupp. 

Interventionsgruppen 

fick instruktioner vid 
ett tillfälle där det 

sattes upp mål för 

träningen som i 
huvudsak var 

stegräkning. Målen 

följdes sedan upp via 
telefonsamtal. 

Studien pågick under 

åtta veckor. 

Interventions 
grupp 

n=33 

(7) 
Kontrollgrupp 

n=33 

(3) 

 

Ett kort fokuserat 
hembaserat 

träningsprogram 

tillsammans med ett 
progressivt stegräknar 

baserat gångprogram 

förefaller kunna 
förbättra rörligheten. 

sömnkvalitet och 

fatigue hos patienter 
med lungcancer studie 

IV och patienter med 

Colo rektal cancer. 

 

II 
(RCT) 

Courneya, K, 

S., 

Seller, C, M., 
Stevinson, C., 

Mc Neely, M, 

L., 
Peddle, C, J., 

Friedenreich, 

C, M., 

Tankel, K., 

Basi, S., 

Chua, N., 
Mazureek, A., 

Reiman, T. 

2009 
Kanada 

Randomized 

controlled trail 

of the effects of 
aerobic 

exercise on 

physical 
functioning and 

quality of life 

in lymphoma 

patients 

Lymfom patienter 

vanligen upplever 

nedgångar i fysisk 

funktion och 

livskvalitet (QoL) som 

kan reverseras med 

träning 

En kontrollgrupp 

som fick sedvanlig 

vård och en grupp 
som erbjöds 12 

veckors handled 

aerobic träning 

122 patienter 

randomiserades in 

i 2 grupper 
Kontrol 

lgrupp  

N=62 
Interventionsgrupp 

N=60 

(5) 

Aerobic gruppen 

visade på positiva 

resultat i avseende på 
livskvalitet, fysisk 

funktion, lycka, 

depression, allmän 
hälsa och kondition 

II 

(RCT) 

Gulde, I., 

Oldervoll, L, 
M., 

Martin, C. 

2011 
Sverige 

Palliative care 

patients 
Experience of 

Physical 

Activity. 

Att undersöka hur 

patienter I palliativ 
vård upplever fysisk 

aktivitet. 

En kvalitativ studie 

som genomfördes 
med hjälp av 

semistrukturerade 

frågor. 
Intervjuguiden täckte 

områden som 

patientens erfarenhet 
av fysisk före och 

efter sjukdomen.  

n=11 Dataanalysen 

utmynnande i två 
kategorier Att ha 

någonting att göra 

samt att vara 
tillsammans med 

andra i samma 

situation. Några 
patienter som deltog i 

fysiska aktiviteter 

upplevde mindre 
fatigue och ökad 

energi. Fysisk aktivitet 

hjälpte också till att 
skapa struktur till 

vardagen samt ge en 

känsla av hopp inför 
framtiden. 

II 

(K) 

Jensen, W., 

Bauman, T, 

F., 
Stein, A., 

Bloch, W., 

Bokemeyer, 
de Wit, M., 

Oechle, K. 

2014 

Tyskland 

Exercise 

training in 

patients with 
advanced 

gastrointestinal 

cancer 
undergoing 

palliative 

chemotherapy: 

A pilot study. 

Att undersöka 

genomförbarheten av 

två olika 
träningsprogram hos 

patienter med 

avancerad 
gastrointestinal cancer 

vilka är under 

palliative cytostatika 

behandling. 

Potentiella effekter av 
träningen på 

patientens livskvalitet, 

Undersökande 

interventions pilot 

studie. Patienterna 
delades upp I två 

olika grupper en 

grupp erbjöds 
motståndsträning två 

gånger i veckan och 

varade i ca 45 

minuter under 12 

veckor Den andra 
gruppen erbjöds 

aerobics träning två 

n=33 

(12) 
Båda 

träningsprogrammen 

är genomförbara för 
cancer patienter som 

är under palliativ 

cytostatika 
behandling. Båda 

träningsprogrammen 

verkar förbättra cancer 

relaterade symptom 

och patientens fysiska 
aktiviteter i det 

dagliga livet. 

II 

(CCT) 
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fysiska funktion, 
fysisk aktivitet i det 

dagliga livet samt 

utvärdering av 
biologiska parametrar. 

 

gånger i veckan och 
varade i ca 45 

minuter under 12 

veckor.  

Motståndsträningen 
var populärast fattarna 

tror att detta kan bero 

på att denna träning är 
lättare att 

individanpassa.  
Litterini, J, 
A., 

Fieler, K. V., 

Cavanaugh, 
T, J., 

Lee, Q, J., 

2013 
USA 

Differential 
effects of 

cardiovascular 

and resistance 
exercise on 

functional 

mobility in 
individuals 

with advanced 

cancer: A 
randomized 

trail. 

Att jämföra effekter av 
kardiovaskulär träning 

och motståndsträning 

på funktionell 
rörlighet hos individer 

med avancerad cancer. 

Prospektiv 2 grupps 
pre och post studie 

med randomisering 

till antingen 
motstånds eller 

kardiovaskulär 

träning. 

n=66 
(14) 

Individer med 
avancerad cancer 

kämpar mot sjukdom 

och behandlings 
relaterade symtom 

som begränsar deras 

funktionella rörlighet. 
Fynden i studien 

förslår att individer 

som är villiga och kan 
dra fördel av fysisk 

aktivitet för att minska 

fatigue och förbättra 
den funktionella 

rörligheten det verkar 

inte som träningstypen 
påverkar resultatet. 

I 
(RCT) 

Lopes-

Sendin, N., 
Aburquerque-

Sendin, F., 

Fernandez-de-
las-Penas, C. 

2012 

Spanien 

Effects of 

physical 
therapy on pain 

and mood in 

patients with 
terminal 

cancer: A pilot 

randomized 

clinical trial 

Att undersöka om 

fysioterapi som 
inkluderar massage 

och fysisk aktivitet har 

någon effekt på smärta 
och humör hos 

patienter med 

avancerad cancer 

sjukdom. 

En randomiserad 

kontrollerad studie. I 
studien har man 

använt sig av 2 

grupper grupp A 
som fått 

interventioner i form 

av olika massage 

teknikern samt 

assisterade 

motstånds övningar. 
I grupp B utfördes 

handpåläggning 

enbart på den plats 
som smärtan fanns. 

Både grupperna fick 

lika mycket tid. 
Uppföljning skedde 

efter 1 och 2 veckor 

Grupp A 

n =12 
(4) 

 

Grupp B 
n =12 

(5) 

Även o studien 

innehåller ett lovande 
utfall avseende att 

kombinationen av 

massage och fysiska 
övningar kan reducera 

smärtan samt förbättra 

patientens humör. 

Författarna noterar 

dock att antalet 

studiedeltagare var 
litet och att bortfallet 

var stort samt att 

studier som utförs med 
deltagare som har 

avancerade 

cancersjukdomar alltid 
medför vissa 

utmaningar då deras 

avancerade sjukdom 
gör det svårt att 

åstadkomma stora 

förändringar. 

II  

(RCT) 

Lowe, S, S., 

Danielson, B., 

Beaumont, C., 
Watanabe, S, 

M., 

Baracos, V, 
E., 

Courneya, K, 

S. 
2014 

Canada 

Associations 

between 

objectively 
measured 

physical 

activity and 
quality of life 

in cancer 

patients with 
brain 

metastases. 

Att mäta samband 

mellan en objektiv 

mätning av fysisk 
aktivitet och 

livskvalitet has 

patienter med hjärn 
metastaser. 

En tvärsnitts studie, 

där man använt själv 

rapporterande 
frågeformulär  

n=31 

(3) 
Resultaten visar att det 

verkar som patienterna 

i palliativ vård som 
rapporterat att dom 

promenerat 30 minuter 

eller mer hade högre 
poäng i livskvalitets 

formulär. Det fanns 

även en stor 
association mellan 

deltagare som 

rapporterat fysisk 
aktivitet i mer än 60 

minuter per dag 

senaste veckan och 
MQOL existentiella 

poäng 

II 

(P) 

 

Lowe, S, S., 
Watanabe, S, 

M., 

Barcos, V, E., 
Courneya, K, 

S. 

Associations 
between 

physical 

activity and 
quality of life 

in cancer 

Att undersöka 
associationer mellan 

fysisk aktivitet och 

livskvalitet hos 
patienter I palliativ 

vård. 

Ett tvärsnitts studie, 
där man använt själv 

rapporterande 

frågeformulär.  

n=50 Studien visade en 
signifikant positiv 

skillnad mellan fysisk 

aktivitet och 
livskvalitet poäng hos 

patienter med 

II 
(P) 
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2009 
Canada 

patients 
receiving 

palliative care: 

A pilot survey. 

avancerad cancer 
sjukdom. Den 

vanligaste aktiviteten 

var promenader. 
Mayo, N, E., 

Moriello, C., 

Scott, S, C., 
Dawes, D., 

Auais, M., 

Chasen, M. 
2014 

Canada 

Pedometer-

facilitated 

walking 
intervention 

shows 

promising 
effectiveness 

for reducing 

cancer fatigue: 
A pilot 

randomized 

trail. 

Att undersöka 

genomförbarheten och 

uppskatta de 
potentiella effekterna 

av ett gång 

träningsprogram hos 
personer med 

avancerad cancer och 

fatigue, 

En randomiserad 

studie med 

uppföljning efter 8, 
16 och 24 veckor. 

Deltagarna delades 

upp i 3 grupper, 
grupp 1 var 

interventions grupp 

under rehabilitering, 
grupp 2 var 

interventions grupp 

efter rehabilitering 

samt grupp 3 som 

var kontrollgrupp.  

Grupp 1 

n=8 

Grupp 2 
n=10 

Grupp 3 

n=8 

Trots att studien var 

relativt liten visar ändå 

resultaten på att ett 
person anpassat 

gångprogram ger en 

minskad cancer 
relaterad fatigue ett 

främjande av den 

fysiska funktionen 
samt en förbättring av 

välbefinnandet. 

Författarna är själva 

kritiska till det lilla 

deltagarantalet och 

föreslår att en studie 
om 100 personer 

skulle ge mera tyngd 

åt resultaten. 

II 

(RCT) 

Oechsle, K., 

Jensen, W., 

Schmith, T., 
Reer, R., 

Braumann, K-

M., 
De Wit, M., 

Bokemeyer, 

C. 
2009 

Tyskland 

 

Physical 

activity, quality 

of life, and the 
interest in 

physical 

exercise 
programs in 

patients 

undergoing 
palliative 

chemotherapy 

Livskvalitet är av stor 

vikt för patienter med 

avancerad cancer 
sjukdom under 

palliativ cytostatika 

behandling i motsats 
till antalet studier om 

fysisk aktivitet hos 

patienter med botbara 
maligniteter är 

uppgifter om patienter 

som genomgår 
palliativ cytostatika 

behandling få. 

 

Under en fyra 

veckors period fick 

53 deltagare fylla i 
fyra olika 

frågeformulär om 

som tog upp frågor 
om livs kvalitet och 

fysisk aktivitet. 

N=53 Resultatet tyder på ett 

statistiskt signifikant 

samband mellan fysisk 
aktivitet och 

livskvalitet  

II 

(P) 

Oldervoll, L., 

Loge, H, J., 

Lydersen, S., 
Paltiel, H., 

Asp, B, M., 

Nygaard, U., 
Oredalen, E., 

Frantzen, 

L,,T. 
Lesteberg, I. 

Amundsen, 

L., 
Hjermstad, 

M, J., 

Haugen, F, 
D., 

Paulsen, Ö., 

Kaasa, S. 
2011. 

Norge 

Physical 

exercise for 

cancer patients 
with advanced 

disease: A 

randomized 
controlled trail 

Att testa hypotesen att 

fysisk aktivitet kan 

förbättra patientens 
fysiska funktion samt 

reducerar fatigue. 

En prospektiv 

randomiserad 

kontrollerad studie. 
Studien är uppdelad i 

två grupper en som 

utför fysisk aktivitet 
och en som är 

kontrollgrupp. 

Grupperna som 
utförde fysisk 

aktivitet bestod av 

två till åtta personer 
som träffades två 

gånger per vecka 

över en åtta veckors 
period. 

N=231 

Interventions 

grupp 
N=121 

(43) 

Kontroll grupp 
N=110 

(25) 

Fatigue visade ingen 

signifikant förbättring 

av fysisk aktivitet. 
Den fysiska 

funktionen var kliniskt 

och signifikant 
förbättrad efter 8 

veckors fysisk 

aktivitet. 

I 

(RCT) 

Oldervoll, L., 

Loge, H, L., 
Paltiel, H., 

Asp, B, M., 
Vidvei, U., 

Hjermstad, J, 

M., 
Kaasa, S. 

2005. 

Norge 

Are palliative 

cancer patients 
willing and 

able to 
participate in a 

physical 

exercise 
program. 

Det primära syftet var 

att identifiera patienter 
i palliative vård som 

var villiga att och 
kunde delta i ett 

gruppträningsprogram. 

Patienterna som 

deltog var 
diagnostiserade med 

en obotlig cancer 
med en förväntad 

överlevnad på under 

ett år. Två grupper 
träffades två gånger i 

veckan under sex 

veckor. 

N=57 

(23) 
En hög andel av 

patienter med obotlig 
cancer sjukdom var 

villiga att delta i ett 
strukturerat 

träningsprogram 

II 

(CCT) 

Oldervoll, L., 
Loge, H, J., 

The effect of a 
physical 

Att testa hypotesen att 
fysisk aktivitet kan 

En prospektiv 
randomiserad 

n=63 
(21) 

Fysisk aktivitet verkar 
vara en framkomlig 

II 
(P) 
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n 

Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad:  

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad 

studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paltiel, H., 
Asp, B, M., 

Vedvei, U., 

Wiken, N, A., 
Hjermstad, J., 

Kaasa, S. 

2006. 
Norge 

exercise 
program in 

palliative care: 

A case II study. 

förbättra patientens 
fysiska funktion samt 

reducerar fatigue. 
kontrollerad studie. 
Studien är uppdelad i 

två grupper en som 

utför fysisk aktivitet 
och en som är 

kontrollgrupp. 

Grupperna som 
utförde fysisk 

aktivitet bestod av 

två till åtta personer 
som träffades två 

gånger per vecka 

över en åtta veckors 
period 

väg för att förbättra 
välbefinnande hos 

patienter med obotlig 

cancer. Ytterligare 
studier behövs för att 

fastställa resultaten. 

Segal, R, J., 

Reid, S, R, 

D., 

Courneya, 

K,S., 
Sigal, R, J., 

Kenny,G, P., 

Prude`Home, 
D, G., 

Malone, S,C., 

Wells, G, A., 
Scott, C, G., 

DÀngelo, S, 

D. 
2009 

USA 

 

Randomized 

Controlled trail 

of resistance or 

aerobic 

exercise in men 
receiving 

radiation 

therapy for 
prostate cancer 

Strålbehandling för 

prostatacancer kan 

orsaka ogynnsamma 

förändringar I form av 

trötthet, sänkt 
livskvalitet och fysisk 

kondition. Vi 

undersöker 24 veckors 
motstånds eller 

aerobic träning kontra 

vanlig omsorg på 
trötthet, livskvalitet 

och fysisk kondition, 

kropps 
sammansättning, 

prostataspecifikt 

antigen, testosteron, 
hemoglobin och 

lipidnivåer hos män 

med prostata cancer 
som får 

strålbehandling 

Patienter som 

startade 

strålbehandling 

randomiserades till 

sedvanlig vård, 
aerobic träning eller 

motstånds träning i 

24 veckor och 
utvärderades sedan 

med functional 

assessment of cancer 
therapy fatigue scale. 

Kontroll 

grupp 

N=41 

Motstånd 

N=40 
Aerobic 

N=40 

Resultatet indikerar att 

så väl motstånd som 

aerob träning lindrar 

fatigue på kort sikt 

motstånds träning gav 
även långsiktiga 

förbättringar jämfört 

med kontrollgruppen 
dessutom förbättrade 

aerob träning aven 

konditionen.   

II 

(RCT) 
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Bilaga 2 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet 

avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  

   Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

        

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 

patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få 

patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal 

patienter/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 

patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få 

patienter/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 patienter/deltagre 

och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 
Begränsat/för få 

patienter/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 patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Väl planerad och 

välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av 

protokoll, material och 

 

* 
Begränsat/för få 

patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 
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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 

(sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven 

urvals-process; 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess 

och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. 

Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. 

Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten  

värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 


