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Sammanfattning 

Inledning: Fysisk aktivitet är en hälsofrämjande faktor för människor på jorden samtidigt 

som cancer är en växande folkhälsosjukdom där dödsfall ofta inträffar. Fysisk aktivitet är en 

förebyggande faktor som minskar risken för att drabbas av de vanligaste folkhälsosjukdomar-

na. Syftet med denna litteraturöversikt är att se hur fysisk aktivitet kan påverka personer med 

cancersjukdom positivt i sammarbete med deras behandling. 

Metod: I denna litteraturöversikt har tio vetenskapliga artiklar inkluderats. Både kvantitativa 

och kvalitativa studier har använts. Databaserna CINAHL, EBSCO och PubMed har använts 

vid sökningen av artiklarna. Artiklarna har granskats noga och är skrivna utifrån olika per-

spektiv. Olika perspektiv gynnar resultatet positivt då det ger en bredare förståelse. 

Resultat: Fysisk aktivitet har visat sig påverka proverna positivt vid cancer. En fysisk aktiv 

människa har visat sig ta upp en hormonbehandling bättre än en fysisk inaktiv människa. Fy-

sisk aktivitet kan minska ledvärk och kramper i kroppen samt öka känslan av en god livskva-

lité. Trots detta upplever många dålig eller näst intill obefintlig motivation till att utföra fysisk 

aktivitet efter att de har tilldelats diagnosen cancer. Det psykiska spelar en stor roll när det 

kommer till att övervinna kampen mot cancern.  

 

Diskussion: Informationen om att den fysiska aktiviteten kan påverka provsvaren hos cancer-

patienter positivt och minska risken för återfall har tagits upp och även om hur den psykiska 

ohälsan påverkar det fysiska utförandet. Det är individuellt hur människan påverkas av be-

handlingen av cancer därav är det även olika vilka biverkningar som upplevs. En stor faktor 

som påverkar det fysiska utförandet är beroende på cancerformen då olika diagnoser kan ska-

pa hinder på olika sätt. En slutsats som gjorts är att den fysiska aktiviteten kan bidra till bättre 

överlevnadsvillkor men det psykiska tillståndet bestämmer vad människan är kapabel till att 

utföra under cancerbehandlingarna. Litteraturöversikten visar också att specifik fysisk aktivi-

tet kopplat till den specifika cancerformen ger positiva resultat framför generella fysiska akti-

viteter. Det är också viktigt med individuella lösningar. 

Nyckelord: Cancer, Hälsa, Träning, Fysisk aktivitet, Behandling 
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Abstract 

Background: Physical activity is a health promoting factor for people on the planet, while 

cancer is a growing public health disorder where fatalities often occur. Physical activity is a 

preventative factor that reduces the risk of suffering from the most common public health dis-

eases. The purpose of this literature review is to see how physical activity can positively af-

fect people with cancer disease during treatment. 

Method: In this literature review, ten scientific articles have been included. Both quantitative 

and qualitative studies have been used. The databases CINAHL, EBSCO and PubMed have 

been used for the search of the articles. The articles have been carefully reviewed and are 

written from different kinds of perspectives for a better understanding and to get the most ac-

curate results. 

Result: Physical activity has been shown to affect the samples positively in cancer. A physi-

cally active person has been shown to take a hormone treatment better than a physically inac-

tive person. Physical activity can reduce joint pain and cramps and increase the feeling of a 

good quality of life. Nevertheless, many people feel bad or next to no motivation to perform 

physical activity after they are assigned the diagnosis of cancer. The psychic plays a big part 

when it comes to overcoming the fight against the cancer. 

Discussion: The information that physical activity can positively influence the patient's re-

sponse in cancer patients and reduce the risk of relapse has been raised and how mental health 

affects physical performance. It is individual how human beings are affected by the treatment 

of cancer, as well as the different side effects that are experienced. A major factor affecting 

physical performance depends on the cancer form, as different diagnoses can create barriers in 

different ways. One conclusion is that physical activity can contribute to better survival condi-

tions, but the mental state determines what man is capable of performing during cancer treat-

ments. The literature review also shows that specific physical activity linked to the specific 

cancer form gives positive results over general physical activities. Individual solutions are 

also important. 

Keywords: Cancer, Health, Workout, Physical activity, treatment  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Introduktion 

Cancer är en av dagens mest vanliga sjukdom och är ett problem runt om i världen. Benäm-

ningen cancer är ett samlingsnamn för upp emot 200 typer av cancer (Odelfors, 2017). Can-

cerforskningen har gått framåt genom åren och utvecklas ständigt. Men trots att dagens 

kunskaper och erfarenheter om olika behandlingar som t.ex. strålbehandlingar, cytostatikabe-

handlingar och stamcellstransplantation, som lyckas bota allt fler cancerfall så ökar antalet 

insjuknande (Odelfors, 2017). Fysisk aktivitet är en hälsofrämjande faktor som kan lindra och 

förbättra sjukdomstillstånd hos individer som drabbats av bl.a. cancer (Pellmer, Wramner, & 

Wramner, 2012).  

Information om cancer 

Cancer har varit ett problem länge och sjukdomen har funnits längre än människan (vårdgui-

den, u.å.). På vårdguidens (u.å.) hemsida går det att läsa att dinosaurier har hittats med cancer 

samt att även växter kan få cancer. År 2016 rapporterades cirka 64 000 maligna tumörer för 

drygt 60 000 individer till cancerregistret (Socialstyrelsen, u.å.). Den cancertypen som orsakar 

mest dödsfall enligt Socialstyrelsen (u.å. a) är lungcancer. Cancer kan uppstå i många olika 

delar i kroppar samt att symtomen, prognoserna och behandlingar har stora skillnader beroen-

de på diagnos (Vårdguiden, u.å.) Det som bevisats gemensamt är att det uppstår till följd av 

att en eller flera celler förändras och utvecklas till cancerceller (vårdguiden, u.å.). Cellerna 

delas okontrollerat och fortsätter att föröka sig (Socialstyrelsen, 2014). Under celldelningen så 

bildas ofta tumörer som kan placera sig i olika delar i kroppen (Socialstyrelsen, 2014). Tumö-

rerna kan i sin tur utveckla dottertumörer, även kallat metastaser (Socialstyrelsen, 2014). Det 

är individuellt hur pass fort cancer utvecklar sig i kroppen samt beroende på cancerform 

(vårdguiden, u.å.), men alla tumörer innebär inte cancer. Socialstyrelsen (2014) förklarar hur 

tumörer kan vara godartade och benämner det som beniga tumörer som fettknölar i huden. 

Med cancer menas en elakartad, så kallad malign, tumör- sjukdom”. Odelfors (2017) skriver 

att forskningen relaterat till cancersjukdomar går framåt men trots goda kunskaper ökar anta-

let insjuknande. En orsak till att fler människor drabbas av cancer i dagens läge beror enligt 

vårdguiden (u.å.) på att människans levnadslängd har ökat med tiden. Att allt fler får en can-

cerdiagnos beror också på att människan har blivit bättre på att hitta och diagnostisera cancer 
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tidigare, det vill säga skilja ut cancer från andra sjukdomar (vårdguiden, u.å.). Antalet som dör 

i cancer har sjunkit de senaste 40 åren och antalet överlevande efter insjuknandet har minskat 

(Socialstyrelsen, 2014). Socialstyrelsen (2014) skriver att “Den relativa femårsöverlevnaden 

under perioden 2008–2012 var 68 procent för kvinnor och nästan 70 procent för män”. Men 

genom att forska mer om cancer och genom att öka kunskapen ytterligare så ökar chanserna 

till att individer som är drabbade ska kunna botas från sin cancer (Socialstyrelsen, 2014). So-

cialstyrelsen (2014) skriver “tack vare ökad kunskap, bättre behandling och större möjlighet 

att upptäcka cancer i ett tidigt stadium”.  

Cancerfondens forskning     
Cancerfonden har en vision om att besegra cancern med målet att färre ska drabbas av cancer 

samt att flera ska överleva (Cancerfonden, u.å.). Under år 2018 inriktar cancerfonden sig på 

att forska kring hur fysisk aktivitet kan påverka cancer i en positiv bemärkelse. Cancerfonden 

(u.å.) skriver “Enligt Cancerfondens beräkningar skulle en tredjedel av de svenska cancerfal-

len, det vill säga cirka 18 000 diagnoser och 7 000 dödsfall per år, kunna förhindras genom en 

hälsosam livsstil”. Här skrivs det även att “regelbunden fysisk aktivitet påverkar så gott som 

alla kroppens processer på ett positivt sätt. Varför forskningen om den fysiska aktiviteten har 

inriktats detta år inom cancer är framförallt för att hitta hjälpmedel för att förhindra återfall 

men även förbättra folkhälsan efter diagnos och behandling (Cancerfonden, u.å.). Cancerfon-

den (u.å) påpekar i flera olika texter på deras hemsida om hur den fysiska aktiviteten kan fö-

rebygga risken för hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes typ 2 som ingår i kategorin folksjuk-

domar. Om ökningen hos insjuknande i cancer ökar så menar Cancerfonden att sjukdomen 

snart kan räknas som en folksjukdom (Cancerfonden, u.å). Cancerfonden (2016) skriver också 

att “människor med en hälsosam livsstil drabbas i lägre utsträckning av cancer än personer 

med mindre hälsosam livsstil. I begreppet hälsosam livsstil räknas då regelbunden fysisk akti-

vitet, goda matvanor, ingen eller måttligt med alkohol och ingen rökning”.  

Fysisk aktivitet 

Denna studie omfattar såväl vardaglig motion (trädgårdsarbete, städning, gång i trappor, pro-

menader), som konditionsträning. Enligt Odelfors (2017) så räcker vardagliga aktiviteter som 

promenader, för att förbättra hälsan. Fysisk aktivitet är hälsofrämjande i den aspekten att de 

ökar människors känsla av psykiskt och fysiskt välbefinnande och ett bättre välmående (Odel-
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fors, 2017). Att få känna ett välbefinnande psykiskt och fysiskt är positivt för en cancersjuk 

individ då detta kan hjälpa och motivera kroppen att tillfriskna.  

 

Träning som en form av fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet i form att konditionsträning är bra att utföra för cancersjuka individer. Im-

munförsvaret stärks tack vare att hjärtat pumpar ut mer blod i kroppen vid t.ex. löpning (Hen-

riksson & Rasmusson, 2013). Fysisk aktivitet som därmed ökar vår syreupptagningsförmåga 

(Henriksson & Rasmusson, 2013). Vid t.ex. konditionsträning ökar hemoglobinhalten i krop-

pen och blodet får till följd av det en utvecklad förmåga att transportera syre. Syret används 

sedan i cellernas förbränning och energiproduktion (Henriksson & Rasmusson, 2013). Can-

cerfonden (u.å.) skriver “Regelbunden fysisk aktivitet påverkar så gott som alla kroppens pro-

cesser på ett positivt sätt. Risken för cancer, hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes typ 2 mins-

kar”.  

Vad definieras som fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet kan benämnas i olika former, Henriksson & Rasmusson (2013) benämner och 

undersöker den fysiska aktiviteten genom en form av träning med konditionsövningar med 

löpning där vi även kan kategorisera in Marker, Cox-Martin, Jankowski, Purcell, & Peters 

(2018) undersökning om aktivitetspass under behandlingen. Pellmer, Wramner & Wramner 

(2012) benämner fysisk aktivitet som en vardaglig pulshöjande rörelse som bidrar positivt till 

vårt fysiska och psykiska välmående. Den fysiska aktiviteten innefattar all kroppsrörelse som 

ökar människans energiförbrukning utöver vad kroppen förbrukar under vila. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att se hur den fysiska aktiviteten kan påverka personer 

med cancersjukdom.  

Metod 

I detta avsnitt beskrivs planering, genomförande samt tillvägagångssätt av litteraturöversikten. 

Valet har varit att dela upp och reflektera kring design, urval och datainsamling samt att in-

kludera etiska aspekter som en underrubrik. Litteraturöversikten byggs på vetenskapliga artik-
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lar samt kurslitteratur som berör det valda ämnet, hur den fysiska aktiviteten påverkar behand-

lingen för personer med cancer. Genom att använda information från olika vetenskapliga ar-

tiklar som är specificerade på speciella cancerformer så ges olika perspektiv på hur den fysis-

ka aktiviteten har använts men också påverkar behandlingen positivt hos cancersjuka. 

Design 

Denna litteraturöversikt består av vetenskapliga artiklar som används som utgångspunkt i ar-

betet. Litteraturöversikten har ett systematiskt tillvägagångssätt då 10 stycken vetenskapliga 

artiklar sammanställts på ett systematiskt sätt. Valet av artiklarna baserades på hur innehållet 

var kopplat till ämnet för att sedan kunna svara på litteraturöversiktens syfte. Kurslitteratur 

som innehöll betydelsefull information till litteraturöversikten har också nyttjats. Idag finns 

det ett flertal olika artiklar som berör ämnet cancer samt fysisk aktivitet. Därför är det ytterst 

nödvändigt att sammanställa resultat från flera olika studier för att få en så rättvis och bra bild 

som möjligt (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Datainsamling och urval 

Sökorden har valts ut och byggt på litteraturöversiktens ämne. Sökorden har justerats med 

tiden för bästa urvalet av artiklar. Valet till sökordet depression som sticker ut från de andra 

var av den anledningen till att under läsningen av artiklarna så uppkom mycket information 

om den psykiska ohälsan där depression var en stor faktor som benämndes som hinder. Artik-

larna om depression i samband med cancer blev då en kompensation för att få en intressent 

synvinkel. Artiklarna är etiskt godkända och peer reviewed. Vetenskapliga artiklar har efter-

sökts i främst CINAHL och PubMed. Beträffande varje sökningstillfälle lästes många rubriker 

igenom då sökresultatet resulterade med många träffar. Valet av artiklarna var att tillgången 

till hela artikeln var tillgänglig men även innehållet skulle gärna ha en koppling till sjukhus-

besök eller alternativt utförts hos på plats av canceravdelningen. På de vetenskapliga artiklar-

na som erhöll en relevant rubrik som även kändes relevant för litteraturöversiktens syfte, läs-

tes abstrakt igenom. Översikt av sökta artiklar, sökord och använda databaser redovisas i Ta-

bell 1. Baserat på inklusions- och exklusionskriterierna valdes artiklar ut för att sedan studeras 

i sin helhet. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle gå att ladda ned i fulltext, de skulle 

 8



vara skrivna på engelska eller svenska samt att de inte skulle vara äldre än 10 år gamla. Ex-

klusionskriterierna var att de tio artiklarna skulle vara något jämställda vad gällande kön på de 

cancersjuka samt att artiklarna gärna skulle gjort undersökningar relaterat till sjukhusbesök.  

Tabell 1. Översikt av sökta artiklar 

Databearbetning 

När de tio slutgiltiga vetenskapliga artiklarna lästs och innehållet har överensstämt med litte-

raturöversiktens syfte, lästes dom åter igen igenom för ytterligare granskning och analysering. 

Kravet på artiklarna var att de inte fick överskrida tio år sedan dom publicerades. Detta för att 

hålla litteraturöversikten inom en lagom tidsram och för att den ska vara aktuell. En samman-

fattning på varje artikel formulerades för att notera det mest väsentliga och mest betydande 

informationen för litteraturöversiktens valda ämne om den fysiska aktivitetens påverkan på 

cancersjuka. Detta för att underlätta vid vidare arbete med litteraturöversikten. Sökord samt 

från vilken databas som artikeln var hämtad från antecknades. Efter ytterligare granskning 

och sammanfattning, diskuterades innehållet i artiklarna för att sammanställa och jämföra oli-

ka perspektiv. Viktigt vid insamlingen av artiklarna var att innehållet i de tio olika artiklarna 

skulle bestå av information som visade cancersjukas olika perspektiv gällande den fysiska 

Datum Databas Sökord Antal träf-
far

Lästa ab-
stract

Lästa artik-
lar

Utvalda 
artiklar

1:a maj CINAHL “cancer” WITH 

“training”

1176 2 1 1

3:e maj CINAHL “cancer” AND “phy-

sical activity”

2921 24 11 8

4:e maj EBSCO “cancer” AND “de-

pression”

27 1 1 1
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aktivitetens påverkan på behandlingen av deras aktuella cancerformer.  

Etiska aspekter 

Etiska aspekter gällande den fysiska aktivitetens påverkan på behandling av personer med 

cancersjukdom och hur vidare fysisk aktivitet kan användas som behandling eller i förebyg-

gande syfte är många. Många frågor kommer upp angående hur vidare vems ansvar det egent-

ligen är att informera om fysisk aktivitet i syfte att förebygga sjukdom eller som rehabilitering 

mot sjukdom. Det är sjukvårdens ansvar att informera om de olika behandlingsmetoderna och 

den fysiska aktivitetens påverkan, men det är individens ansvar att själv utföra det. Ett mål 

med litteraturöversikten är att den ska innehålla studier som tydligt beskriver etiska övervä-

ganden. Källor samt referenser till material som litteraturöversikten grundas på har redovisats 

i bästa möjliga mån. Samtliga artiklar som används i litteraturöversikten har fått etiskt god-

kännande och artiklarna har samlats in på ett neutralt sätt där innehållet inte förvrängts vid 

redovisning. 

Resultat 

Under denna rubrik så kommer det presenteras de resultat som kommit fram och som finns att 

läsa om gällande den fysiska aktivitetens påverkan som behandlingsmetod på personer med 

cancersjuk. Det kommer tas upp användning av den fysiska aktiviteten som behandling men 

även hur människans val av den fysisk aktivitet kan bli påverkat av det psykiska välmående 

tillsammans med fysisk aktivitet. Artiklarna som nämns i texten redovisas i översiktstabellen 

(se Tabell 2). Av utrymnings skäl så har inte tidskriftens namn i tabellen fått vara med.  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Tabell 2. Översiktstabell för artiklarna som resultatet baserats på. 

Förfat-

tare 

och år-

tal

Typ av 

studie

Titel Resultat Urval

Lindgren, 

Dunberger 
& Enblom. 

(2017)

Kvalitativ stu-

die med inter-
vjuer

Experiences of incontinence and 

pelvic floor muscle training after 
gynaecologic cancer treatment

En åtgärd för inkontinensbesvär efter 

cancerbehandling är att träna upp bäc-
kenbottenmuskulaturen.

13 kvinnor, åld-

rarna 48-82 år.

Henke, 

Cabri, 

Fricke, 
Pankow, 

Kandila-

kis, Feyer 

& de Wit. 

(2014)

Intervention på 

testgrupper

Strength and endurance training 

in the treatment of lung cancer 

patients in stages IIIA/IIIB/IV

Dagliga aktiviteter, som ofta före-

kommer vardagligen, t.ex. gå och 

klättra i trappor är bra träning för pati-
enter som genomgår kemoterapi. 

46 randomiserade 

patienter.  
2 testgrupper.

Huijs-

mans, 

Geleijn, de 

Rooij, 
Konings, 

Buffart, 

Dekker & 

Stuiver 

(2017)

En intervention 

baserad på evi-

densbaserad 

bok om riktlin-
jer för fysisk 

aktivitet för 

canceröverleva-

re

Tailoring exercise interventions 

to comorbidities and treatment-

induced adverse effects in pati-

ents with early stage breast can-
cer undergoing chemotherapy: a 

framework to support clinical 

decisions

Kvinnor med bröstcancer som är under 

behandling och kemoterapi bör re-

kommenderas högintensiva övningar 

inklusive både aerob träning, t.ex. 
vandring, cykling. Styrketräning av 

stora muskelgrupper rekommendera-

des också då bevarande eller förbätt-

ring av fysisk kondition var huvudmå-

let. 

i3-S strategin.

Zengin 

Alpozgen, 

Razak 

Ozdincler, 

Karanlik, 
Yaman 

Agaoglu 

& Narin 

(2016)

En kvalitativ 

studie som 

baseras på tre 

olika testgrup-

per. 

Effectiveness of Pilates-based 

exercises on upper extremity 

disorders related with breast 

cancer treatment.

Bröstcancerbehandlingar orsakar övre 

extremitetsbrist. Pilates visade i denna 

studie vara effektivt vid problematik 

med axelrotation efter bröstcancerbe-

handling

3 testgrupper. 

55 patienter.

Sheill, 

Guinan, 

Neill, 

Hevey & 

Hussey. 
(2018)

Studien basera-

des huvudsakli-

gen på intervju-

er med män.

The views of patients with me-

tastatic prostate cancer towards 

physical activity: a qualitative 

exploration.

Studien skildrar mäns upplevelser av 

olika symptom som försvagar enga-

gemang i fysisk aktivitet och attityd till 

utförande i deras cancertillstånd.

20 män med 

prostatacancer, 

medelålder 71 år.
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Marker, 
Cox-Mar-

tin, Jan-

kowski, 

Purcell & 

Peters. 
(2018)

Studien bygger på 
information från 

170 canceröverle-
vare som har 
deltagit i kliniska 

träningsprogram.

Evaluation of the effects of a 
clinically implemented exercise 

program on physical fitness, 

fatigue, and depression in cancer 

survivors. 

Män var mer benägna till att erhålla ett 
bättre resultat på träningsprogram än 

kvinnorna. Slutsatsen av detta resultat, 

resulterade vidare i att patienternas 

hormonbehandling gav verkan mycket 

snabbare och bättre relaterat till mäns 
fysiska aktivitet jämfört med kvinnor-

nas.

170 canceröverle-
vande.

Craike, 

Living-

ston, Botti, 
Craike, 

Living-

ston, Botti. 

(2011)

En studie där 

man vill belysa 

de faktorer som 
hindrar patien-

ter från utfö-

randet av fysisk 

aktivitet genom 

intervjuer och 
kontakt med 

motionsperso-

nal. 

An exploratory study of the 
factors that influence physical 
activity for prostate cancer sur-
vivors.

Barriärer mot fysisk aktivitet tenderar 

inte att relateras till fysiska biverk-

ningar av behandlingen, men brist på 
psykisk biverkningar påverkar utfö-

randet och anses som hinder.

18 män 
efter avslutat 

behandling av 
prostatacancer. 

Petruse-
viciene, 

Surmaitie-

ne, Balta-

duoniene 

& 
Lendraiti-

ene. 

(2017)

Utvärdering av 

de kortsiktiga 
effekterna av 
samhälssbase-

rad arbetsterapi 

på hälsorelate-

rad livskvalité.

Effect of Community-Based 
Occupational Therapy on He-

alth-Related Quality of Life and 

Engagement in Meaningful Ac-

tivities of Women with Breast 

Cancer.  

Denna studie fokuserar på att öka en-
gagemanget för fysisk aktivitet hos 

kvinnor. Slutsatsen var att kvinnor 

drabbas känslomässigt vid cancer och 

behöver ett större stöd för att inte bara 

tänka på sig själva. Dom som har ett 
stort stöd hemma ansågs också klara 

att höja engagemang och motivationen 

bättre. 

Randomiserad 
kontrollerad stu-

diedesign. 
22 kvinnor deltog. 
1 kvinna drog sig 

ur. 
 2 testgrupper. 

Abo, 

Granger, 
Denehy, 

Ritchie, 

Panek-

Hudson & 

Irving. 
(2018) 

En kvalitativ 

studie som 
inkluderar 43 

vuxna som 

genomgår allo-

SCT.

A hospital and home-based ex-

erciseprogram to address func-
tional decline in people 

following allogeneic stem cell 

transplantation. 

Resultatet efter studien visade att de 

patienter med bättre hälsa och funktio-
nell övningskapacitet har bättre förut-

sättningar för att kunna fortsätta hem-

ma och nå ett mål. 41 % av dessa lyc-

kades hålla i träningen medans reste-

rande föll när dem kom tillbaka till 
deras hem. Dom som däremot fortsatte 

kom i bättre form och kondition än 

innan dem fick cancerdiagnosen. Stu-

dien visar att använda kroppstyngden i 

träning kan förbättra resultaten för 
patienter som behandlas med alloSCT. 

43 vuxna som 

genomgår allo-
SCT behandling.  

8-veckors öppen-

vård, hembaserad 

träning och ut-

bildningsprogram.
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Terranova, 
Lawler, 

Spathonis, 

Eakin, 

Reeves, 

Terranova, 
Eakin, & 

Reeves. 

(2017) 

Randomiserad 
tyngdförlustin-

tervention ge-

nomfördes 

halvstruktuerad 

med intervjuer. 
En induktiv 

tematisk analys 

Breast cancer survivors' experi-
ence of making weight, dietary 

and physical activity changes 

during participation in a weight 

loss intervention.

Fyra tema uppstod, uppfattning av 
motivation, facilitator, utmaningar och 

upprätthållande av viktminskning samt 

beteendeförändring. Bildning av den 

fysiska aktiviteten underlättade med 

hjälpmedel av tränar samt kosten. 
Energiintaget var det som underlättade 

motivationen och orken och ansågs 

vara en viktig punkt under undersök-

ningen. Biverkningar och psykologiska 

problem som uppkommit efter behand-

ling av cancer minskade drastiskt, 
resultat tyder på att ett deltagande med 

en stödperson hjälper kvinnor att upp-

rätthålla sin motivation.

14 kvinnor ran-
domiserade i 12 

månader med 

intervjuer.
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Teman 

Efter noggrann genomläsning av artiklarna framkom följande teman: Fysisk aktivitet i form 

av aktivitetspass, Hinder för den fysiska aktiviteten i vardagslivet, Hur påverkas behandling 

av cancer av fysisk aktivitet, samt Den fysiska aktivitetens påverkan psykiskt på den cancer-

sjuke.  

Fysisk aktivitet i form av aktivitetspass 

Den senaste uppskattning som Petruseviciene, Surmaitiene, Baltaduoniene, & Lendraitiene 

(2017) gjort tyder på att över 14 miljoner nya fall av cancer har uppmärksammats och över 8 

miljoner av dessa har registrerats som dödsfall över hela världen. En beräkning har gjorts och 

om ökningen kommer fortsätta i samma takt så är motsvarande siffror 21,7 miljoner cancerfall 

och 13 miljoner dödsfall år 2030. Marker, Cox-Martin, Jankowski, Purcell, & Peters (2018) 

har gjort en studie om vad cancerdrabbade kan få för positiva effekter av ett aktivitetspass 

som kan benämnas som den fysiska aktiviteten och hur deras prover påverkade den dagliga 

rörligheten. Under studiens gång så uppmärksammar de att interventions-personernas 

provsvar förbättrades under 6 veckors tid. Studien är inte kopplad till en speciell cancerdia-

gnos, utan alla som ville fick delta i studien. Marker, et al. (2018) skriver att studien resulte-

rade i en stor variation som också visar på att fysisk aktivitet har samma påverkan på våra 

kroppar oavsett vilket cancerdiagnos eller behandling kroppen går igenom.  

 Huijsmans, et al. (2017) skriver om fysiska aktivitetspass och skräddarsydda program för 

cancerdrabbade som utvecklades i fyra steg gavs ut på recept. Alla steg var baserade på nuva-

rande bästa tillgängliga information, kompletterat med expertutlåtande (Huijsmans, et al. 

2017). Rekommendationer för övningar baserades enligt Huijsmans, et al. (2017) på slutsatser 

av en granskning gällande evidensbaserade riktlinjer för fysisk aktivitet för canceröverlevnad. 

Huijsmans, et al. (2017) menar på att kvinnor med bröstcancer som genomgår behandling och 

kemoterapi, bör rekommenderas högintensiv övning inklusive både aerobicpass, t.ex. vand-

ring, cykling. Styrkepass av stora muskelgrupper rekommenderas också då bevarande eller 

förbättring av fysisk kondition var interventionens huvudmål (Huijsmans, et al. 2017).  

Abo, et al (2018) gör en studie angående hur patienternas prover kan förändras och hur den 

fysiska aktiviteten påverkar dem efter behandling med hjälp av aktivitetsprogram. Aktivitets-

programmet infördes på sjukhuset för att information och medvetenhet skulle skapas hos pati-
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enterna. Schemat fick de sedan ta med sig hem som för övrigt var anpassat för varje individ 

med lätt tillgängliga övningar (Abo, et al. 2018). Trots påverkan från stamcellstransplantation 

så var resultatet från denna undersökning förvånansvärt bra. Provsvaren och den mentala häl-

san hade förbättrats hos patienterna och den psykiska oron som en del hade inför nästa be-

handling var inte lika hög.  Denna studie visar hur ett strukturerat, individualiserat gruppträ-

nings program genomfört under den akuta perioden kan förbättra patientutfall.  

 

Hinder för den fysiska aktiviteten i vardagslivet  

Lindgren, Dunberger & Enblom (2017) har gjort en studie angående hur cancer-överlevande 

kvinnor med inkontinensbesvär påverkas i vardagslivet. Enligt många kvinnor som deltog i 

studien så upplever de minskad livskvalité då bl.a. deras möjlighet att utföra fysisk aktivitet i 

olika former hindras (Lindgren, Dunberger & Enblom, 2017). Tillgång till fysisk aktivitet var  

en nämnd faktor som var viktigt för många för ett hälsosamt liv och för ökad livskvalité. Ett 

sätt som kvinnorna uttryckt är en praktisk åtgärd som de vidtagit för att alltid vara beredda vid 

läckage är bl.a. att ta med extrakläder och inkontinenshjälpmedel under aktiviteter (Lindgren, 

Dunberger & Enblom, 2017). En minskad nivå av vardaglig fysisk aktivitet och motion är 

bland de vanligast rapporterade livsstilsförändringar hos kvinnor med inkontinensbesvär skri-

ver Lindgren, Dunberger & Enblom (2017). Fysisk aktivitet kan bidra till att förbättra kvin-

nornas livskvalité och minska risken för återkommande cancer och för tidig död (Lindgren, 

Dunberger & Enblom, 2017).  

Zengin Alpozgen, et al. (2016) skriver att bröstcancerbehandling orsakar övre extremitetsbrist 

vilket kan vara en orsak till försämrad livskvalité. Zengin Alpozgen, et al. (2016) inkluderade 

patienter som hade nivå 1-3 av bröstcancer och hade påbörjat att utveckla begränsad axelrota-

tion, i sin studie. Zengin Alpozgen, et al. (2016) skriver att smärta rapporterades in vid de 

första tillfällena men avtog sedan efter fler aktivitetstillfällen. Pilates visades vara effektivt 

vid problematik med axelrotation efter bröstcancerbehandling (Zengin Alpozgen, et al. 2016).  

 

Hur påverkas behandlingen av cancer av fysisk aktivitet 
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Eftersom patienter som får palliativ kemoterapi inte har mycket möjlighet eller egen motiva-

tion att träna under kemoterapi perioder som spenderas på sjukhuset eller till och med hemma 

klagar de oftast på en minskning av deras uthållighetskapacitet, en ökning av deras dyspnoe 

och förlustnivå av muskelstyrka (Henke, et al. 2014). Kompletterande terapi skulle bidra till 

en tvärvetenskaplig behandling och försökte integrera den kliniska aspekten av fysioterapi i 

behandlingen av patienter med lungcancer skriver Henke, et al. (2014). 

Patienternas aktivitetsnivå är väldigt begränsad under behandling med kemoterapi och mins-

kad förmåga att utföra vardagliga aktiviteter leder till en minskad livskvalitet (Henke, et al. 

2014). Trots att olika forskningar och studier har kommit fram till den positiva effekten av att 

ökad fysisk aktivitet kan främja cancer, så finns det fortfarande inga kliniska godkända pro-

gram för fysisk aktivitet som behandlingsmetod för en cancerdiagnoserad patient (Marker, et 

al. 2018). För att kunna följa ett program under eller efter exempelvis en stamcellstransplanta-

tion så behöver framför allt orken och motivationen finnas. Det finns dock evidens för att 

hormonbehandling, som speciellt används för män med prostatacancer, tas upp bättre i deras 

kroppar om den fysiska aktiviteten höjs under behandling (Sheill, Guinan, Neill, Hevey, & 

Hussey, 2018). Petruseviciene, et al. (2017) pratar om hur skillnader där kvinnor är mer käns-

liga och kräver ett stöd för att kunna utföra fysisk aktivitet under omständigheterna när man 

genomgår en behandling av bröstcancer.  Terranova, et al. (2017) utför en undersökning där 

på samma sätt om Sheill, et al. (2018) gör med män fast med kvinnor och bröstcancer. Trotts 

att behandlingarna är olika beroende på cancerdiagnos så var responsen av den fysiska aktivi-

teten positivt och kvinnor precis som män kunde se en markant skillnad på provsvar (Ter-

ranova, et al. 2017).  

Den fysiska aktivitetens påverkan psykiskt på den cancersjuka 

Craike, et al. (2011) undersöker faktorer som påverkar deltagandet i den fysiska aktiviteten, 

det intressanta i denna undersökningen är att faktorer som resulterade till hinder för den fysis-

ka aktiviteten hos cancersjuka var inte från de fysiska biverkningarna utan dem psykiska. 

Dem positiva resultaten av den tillsatta fysiska aktiviteten var en högre motivation på grund 

av att skillnaden på dem psykiska biverkningarna. Att utföra fysisk aktivitet resulterade i psy-

kologiska fördelar (Craike, et al. 2011). I majoriteten av artiklarna så har det uppkommit att 

det upplevs mer psykiska hinder för personerna med cancersjukdom än vad det upplevs fysis-

ka hinder att utföra fysiska aktiviteter. Sheill, et al. (2018) skriver exempelvis också om att 

män med prostatacancer också upplever mer psykiska hinder än fysiska hinder vid cancerbe-
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handling. Ett samband där information om att den hormonbehandling som prostatacancer pa-

tienter får påverkar behandling bara positivt och uppmaningen till att utföra fysisk aktivitet 

uppmanas.  

Diskussion 

Under denna rubrik diskuteras valet av metod för denna litteraturöversikt, följt av olika per-

spektiv och funderingar kring den fysiska aktiviteten som behandling till cancersjuka. Däref-

ter diskuteras fysisk aktivitet som behandling av personers cancersjukdom ur ett folkhälsoper-

spektiv och sedan de fyra etiska principerna. Slutligen presenteras litteraturöversiktens slut-

sats. 

Metoddiskussion 

Metoden som används vid utformningen av denna litteraturöversikt har fungerat bra. Ambi-

tionen har varit hög men på grund av den korta tidsramen för att skriva litteraturöversikten har 

inte all information som önskats kommit fram. Tidsramen på fyra veckor har även hindrat ut-

formningen på arbetet då mer tid hade kunnat resultera i en mer välarbetad litteraturöversikt. 

Det som ansågs viktigt vid sökning av de vetenskapliga artiklarna var att dom skulle belysa 

olika perspektiv. Angående artikel-sökningen så begränsades den till databaserna CINAHL, 

PubMed och EBSCO. Dessa databaser ansågs vara mest lämpade till litteraturöversiktens 

ämne som ingår i vård samt hälsa. Valda metoden kan ha påverkat resultatet på det sätt att vi 

får olika resultat beroende på behandling, dock så skulle vi vilja framhäva att vi har ett brett 

sortiment med faktorer från olika synvinklar exempelvis hur cancersjuka reagerar väldigt in-

dividuellt på fysisk aktivitet som behandling, vilket gör denna undersökning intressant. Ett 

alternativ hade varit att inrikta sig på en sorts diagnos, men med tanke på att cancer är ett 

samlingsnamn för flera olika sjukdomar så hade inte vårt utbud av artiklar varit lika mångfal-

digt.  

Resultat diskussion 

Resultatet i denna litteraturöversikt delades upp i två rubriker, fysisk aktivitet samt behand-

ling. Dessa rubriker ansågs relevanta då det är den fysisk aktivitet som behandling till cancer-

sjuka vi har inriktat oss på. Behandling är ett gemensamt och återkommande ämne i de flesta 
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av de valda artiklarna och även det är en grund till litteraturöversikten då den bygger på frå-

gan “kan fysisk aktivitet användas som en behandlingsmetod samt behandling mot cancer?” 

och även den fysiska aktivitetens påverkan på en cancersjuk person.  

Svårigheter under sökningen av artiklarna har påverkat att majoriteten av undersökningarna 

som vi fått fram har inriktats på en viss sorts diagnos, det resulterar i att alla inte kan mätas 

och diskuteras mot varandra då information om behandlingars olikheter inte nått fram. Även 

om många artiklar handlar om RTC studie så är antalet deltagare väldigt få i studierna, det gör 

att resultaten kan vara osäkra och svårt att dra generella slutsatser ifrån. Positivt med de olika 

studierna är att de behandlar olika diagnoser och därmed olika typer av fysiska aktiviteter, och 

får även information om olika biverkningar patienterna upplever när den fysiska aktiviteten 

tillsätts hos cancersjuka.  

Framtidens forskning 

Som cancerfonden (2016) skriver så har den fysiska aktiviteten en positiv påverkan på alla 

kroppens processer. Inte bara att fysisk aktivitet bidrar till ett bättre välmående, utan den 

minskar risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar (Pellmer, Wramner & Wramner. 

2012). Idag så används strålbehandling, cytostatikabehandling, stamcellstransplantation och 

operation för att behandla diagnosen cancer (Vårdguiden, u.å.). Dessa behandlingar sliter på 

kroppen och människans immunförsvar som sedan kan resultera i både fysiska och psykiska 

biverkningar (Cancerfonden, u.å). Det finns åtgärder som individen själv kan åta som kan bi-

dra till en snabbare friskförklaring från cancer och minska återfall. En hälsosam livsstil inne-

fattar enligt Pellmer, Wramner & Wramner (2012) bra matvanor, ökad fysisk aktivitet, icke 

rökare och måttlig användning av alkohol. Detta kan hjälpa behandlingen samt påskynda 

vägen till ett bättre välmående eller må bättre under och efter behandling (Cancerfonden, u.å). 

En ständig biverkning som återkommer vid dem flesta behandlingarna av cancer är den psy-

kiska ohälsan (Cancerfonden, u.å). En faktor som är orsaken till mycket av det motstånd en 

person med cancersjukdom känner eller upplever under och efter behandlingen. Vi kan i flera 

av våra valda artiklar få läsa om hur det påverkar motivationen och engagemanget trots att 

orken för utförandet har funnits fysiskt men utan fortsatt fysisk aktivitet under en hormonbe-

handling så försämras kroppen drastiskt och orken till att ta upp det igen blir svårare.   
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Folkhälsoperspektiv 

Fysisk aktivitet främjar och förebygger vår hälsa både fysisk och psykiskt. Medvetenheten 

finns om att under behandlingen av cancer så utsätts man för mycket både inom det fysiska 

och psykiska negativt, man stötte på motgångar i vardagen som har varit enkla att tackla men 

som plötsligt känns omöjliga (Cancerfonden, u.å). En anledning till valet av ämne i denna lit-

teraturundersökning är om hur den fysiska aktiviteten kan påverka människokroppen på ett 

positivt sätt, kan det betraktas som en behandling då?  Studien gick ut på att hitta relevanta 

artiklar om detta ämne, men även artiklar som förklarar exakt vad en cancerpatient går ige-

nom under behandlingarna, svårigheter och motgångar men även hur händelsen i sig påverkar 

individen. Det sågs till att artiklarna som skulle väljas kan diskuteras mot varandra och att där 

finns olika synvinklar för att få en bred bild av hur olika situationer upplevs där negativa och 

positiva faktorer kopplas till fysisk aktivitet. Medvetenheten om den fysiska aktivitetens posi-

tiva påverkan har även växt de senaste åren då även insjuknande inom cancer ökat (Cancer-

fonden, 2016). Då det till och med efter undersökning bevisats att den fysiska aktiviteten be-

hövs för att överleva och må bra efter avslutad behandling så är frågan varför dem inte är kli-

niskt godkända än (Sheill, et al. 2018).  Sheill, et al. (2018) skriver i deras undersökning om 

att fysisk aktivitet inte gjorde att cancern försvann eller minskade men den resulterade i att 

andra negativa biverkningar och faktorer inte uppkom under behandlingarna. Det intressanta 

angående resultatet är t.ex. informationen att förebyggande faktorer är, fysisk aktivitet, hälso-

samma matvanor, icke rökande och måttlig mängd med alkohol. Så i detta resultat så är inte 

den fysiska aktiviteten förebyggande mot cancer men förebyggande mot andra faktorer som 

kan förvärra situationen du lever i och sjukdomen du lever med. Petruseviciene, et al.  (2017) 

utför en intressant undersökning där arbetsterapi står i centrum, detta just för att utvärdera hur 

cancerpatienter upplever det fysiska, psykiska och trötthet i det vardagliga livet. Då under-

sökningen gjordes på kvinnor som fått diagnosen bröstcancer så fokuserade man på att utreda 

det känslomässiga stadiet hos patienterna. Över 1,5 miljoner nya fall i bröstcancer registreras 

varje år, det är en av de vanligaste tumörer bland kvinnor som slutar i dödsfall (Petrusevicie-

ne, et al. 2017). Kvinnorna i denna undersökning menade på att medvetenheten om dödsfall 

av denna tumören gjorde att det psykiska välbefinnandet försämrades drastiskt efter beskedet 

om diagnosen. Att genomföra arbetsterapi med dessa kvinnor resulterade i att 20 av 21 ökade 

sin fysiska aktivitet på individnivå och förbättrade deras provsvar, de fanns 10 till som var 

med i undersökningen men på grund av dödsfall kunde dem inte slutföra undersökningen 
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(Petruseviciene, et al. 2017). Detta är en intressant synvinkel där slutsatsen i detta är att det är 

motivationen och engagemanget som dras ner, utförandet finns där om viljan och intresset 

förstärks. Craike, et al. (2011) undersökte samt kopplar ihop föregående, genom att ta en 

närmre titt på faktorer som hindrar fysisk aktivitet så framhäver slutsatsen att kvinnor lyckas 

bättre under omständigheterna dem går igenom med stöd från en individ i sin närhet. Medans 

artikeln inriktar sig på kvinnor så skriver Sheill, et al. (2018) om männen och undersöker just 

hur prostatacancer påverkar deras vardag. Vardagliga problem och faktorer som dem stöter på 

var att befinna sig i omklädningsrum och att behandlingarna ofta resulterade till viktökning 

och på den vägen så går de vidare till psykisk ohälsa. Undersökningen går ut på att under be-

handling utföra ett aktivitetsschema som skulle kunna vara kliniskt godkänt som vårdbehand-

ling, det positiva som upptäcktes här var att hormonbehandlingen som män med prostatacan-

cer får svarade väldigt positivt när fysisk aktivitet tillsattes (Sheill, et al. 2018). I denna studie 

och med deras resultat så bevisas det faktiskt att kan fysisk aktivitet kan vara ett hjälpmedel 

till att bota cancer. Även Terranova, et al. (2017) har gjort en sådan här undersökning fast med 

motsatta könet, responsen från detta var lika positivt som Sheill, et al.  (2018) fick med män-

nen, ett resultat där båda slutsatserna resulterade i positiv respons med ökad fysisk aktivitet. 

Genom dessa olika artiklar så visas en bred bild och ett samband har blivit tydligt, både 

Sheill, et al. (2018) och Marker, et al. (2018) skriver just om exempelvis de sjukhus rekom-

menderade program med fysisk aktivitet som ännu inte blivit kliniskt godkända som vårdbe-

handling. Men under undersökningens gång så resulterar de i resultat som påverkar patienter-

na positivt. 

De fyra etiska principerna 

Genom att utgå och jämföra artiklarnas innehåll med de fyra etiska principerna (Autonomi-

principen, rättviseprincipen, principen att göra gott och principen att inte skada) får vi ett bra 

utgångsläge för att granska och analysera etiken på dessa studier. Autonomiprincipen som in-

nebär självbestämmanderätt (Naidoo & Wills, 2009) har de flesta valda artiklarna varit anpas-

sade till då det har varit frivilligt från patienter och deltagarnas håll. Dock är det oklart om de 

studier som byggts på ett randomiserat patienturval har varit anpassade till autonomiprinci-

pen. Det framgår inte. Alla artiklarna är skapade i syftet att göra gott och utveckla andra be-

handlingsmetoder eller förstå hur fysisk aktivitet kan påverka cancer i positivt syfte. Inga per-
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soner har kommit till skada varken psykiskt eller fysiskt av studien eller deras interventioner. 

I några av artiklarna får man som läsare ta del av att några av deltagarna dog under interven-

tionens gång, men att detta var på grund av sjukdomen och deras sjukdomsstadier. Alla som 

deltagit i artiklarnas olika undersökningar och interventioner har behandlats rättvist genom att 

deltagandet har varit frivilligt. Slutsatsen av de hela är att alla tio artiklarna som används i 

denna litteraturöversikt uppfyller de flesta av de fyra etiska principerna.  

Något som framkom i artikeln Lindgren, Dunberger & Enblom (2017) skrivit, är att ett intres-

sant konstaterande ur ett etiskt perspektiv är att kvinnorna sa att det fanns en brist på informa-

tion. Patienter som genomgår cancerbehandling inte får någon information om eventuella bi-

verkningar, särskilt inaktiverande symtom som inkontinens när de kan drabba deras möjlighet 

till fysisk aktivitet och deras livskvalité, vilket inte är bra (Lindgren, Dunberger & Enblom, 

2017).   

Slutsats 

Att diskutera hur människan kan främja, förebygga och utesluta risken att få cancer har varit 

en forskningsfråga i många år nu. Ett samband mellan de valda artiklarna är hur hormonbe-

handlingarna har påverkat patienterna negativt psykiskt. Psykisk ohälsa är ett motstånd vad 

gällande tillfriskningsprocessen, behandlingsprocessen och även utanför diagnosen cancer. 

Vardagliga hinder dyker upp som stör eller resulterar i biverkningar som gör att motivationen 

och engagemanget inom den fysiska aktiviteten inte är värt att lägga tid på.  

En slutsats som kan nämnas i denna litteraturundersökning är att faktorer som upplevs är väl-

digt individuellt, men behandlingarnas påverkan tär mer på psyket än vad det gör rent fysiskt. 

Information om att vardaglig fysisk aktivitet innan diagnos förbättrar chanserna att överleva 

cancer framkommer. Information som också tydligt framkommer i majoriteten av artiklarna är 

även att det psykiska påverkar hjärnan att stoppa beteendet från att utföra vissa handlingar. Då 

cancer är en sjukdom som växt över världen drastiskt och inga specifika svar angående varför 

sjukdomen ökar och hur den uppstår finns till hundra procent, så är rädslan när diagnosen in-

formeras en stor psykisk påfrestning. Många människor som får diagnosen cancer ställer in 

sig på att dom ska dö, att sjukdomen cancer ses som en dödsdom. Skillnaderna som går att 

läsa om i de valda artiklarna framhäver framför allt de stora skillnader mellan män och kvin-

nors biverkningar då just det psykiska förstör kvinnors vardag medan det är det fysiska som 

männen tycker är det jobbiga och hindrar dem från att utföra vardagliga aktiviteter eller be-
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finna sig på platser. Litteraturöversikten visar också att specifik fysisk aktivitet kopplat till 

den specifika cancerformen ger positiva resultat framför generella fysiska aktiviteter. Viktigt 

är det med individuella lösningar.  

Att fysisk aktivitet inte är godkänt kliniskt för att kunna utföras som vårdbehandling för can-

cerdiagnoserade patienter är en svår fråga. Även frågan om vad som benämns under fysisk 

aktivitet, vad av hur den fysiska aktiviteten utförs är individuellt och det är en viktig del. Då 

hinder är vardagliga och motivation och engagemang är ett måste för att orka så är det ett eget 

val om utförandet ska ske eller inte. Under artiklarnas undersökningar så har det framkommit 

att aktivitetsscheman och individuella program har tagits upp på sjukhus som vårdbehandling 

men trots positiva respons från medverkande så godkänns dem inte som en alternativ behand-

lingsmetod än. Negativa faktorer om den fysiska aktiviteten känns inte kopplade till just dia-

gnosen cancer. Hinder som patienterna upplevt under fysisk aktivitet och program är vanliga 

hinder som människan upplever utan diagnos. Det är det här argumentet som visar att det är 

individuellt hur individerna påverkas men det psykiska påverkar mer än det fysiska utföran-

det.  
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