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Bakgrund: Ett av de mest påfrestande symtomen hos patienter med cancer är fatigue. För 

att lindra detta symtom är fysisk aktivitet en effektiv ickefarmakologisk 

behandlingsmetod. Patienter, med cancerrelaterad fatigue upplever dock ofta hinder för att 

utföra fysisk aktivitet. Syfte: Belysa de hinder som patienter med cancerrelaterad fatigue 

har gällande fysisk aktivitet samt belysa patienters behov för att kunna öka sin fysiska 

aktivitetsnivå. Metod: Studien grundades sig på Polit och Becks nio steg till en 

litteraturstudie. Syfte formulerades, sökord identifierades och användes i databaserna 

PubMed och Cinahl. Databearbetning genomfördes och artiklarna granskades enligt Polit 

och Becks granskningsmall. Detta resulterade i 14 kvantitativa artiklar som överensstämde 

med studiens syfte. Analys av resultatet i artiklarna genomfördes och viktiga bitar valdes 

ut för att sedan presenteras i litteraturstudien. Resultat: I resultatet framkom fem 

kategorier; Fysiska hinder för fysisk aktivitet, psykiska hinder för fysisk aktivitet och 

sociala hinder för fysisk aktivitet samt motivation från sjuksköterskan till fysisk aktivitet 

och motivation i form av träningsprogram och terapi. Slutsats: Patienter med 

cancerrelaterad fatigue upplever olika hinder till fysisk aktivitet både fysiska, psykiska och 

sociala men uppger även olika aspekter som ändå motiverar dem till att röra på sig. 
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Introduktion 
Världens befolkning har under de senaste hundra åren fått mer ohälsosamma levnadsvanor. 

Människor har blivit alltmer stillasittande, stressade och äter mer ohälsosam kost. Detta har 

visat sig leda till en rad olika cancersjukdomar. Oavsett bakgrund, ålder eller ursprung kan 

sjukdomen drabba alla människor (WHO 2018a). Enligt Socialstyrelsen (2018b) 

diagnostiserades 60 000 personer i Sverige med en cancerdiagnos under 2016.  Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2016) ökar antalet patienter med cancer vilket gör patientgruppen 

viktig att fokusera på inom sjukvården. Vanliga symtom som kan uppstå hos personer med 

cancer är depression, sömnproblem, cancerrelaterad fatigue samt kognitiv försämring (Bower 

2008). 

 

Fatigue är ett av de vanligaste symtomen hos patienter med cancer som kan förvärras under 

cancerbehandlingen och i vissa fall kvarstå en tid efter avslutad cancerbehandling (Radbruch 

et al. 2008). Fysisk aktivitet har visat sig vara symtomlindrande under cancerbehandling och 

minskar upplevelsen av fatigue (Berger et al. 2015; Fernando Prieto Peres et al. 2019; Olsson 

et al. 2015). Dock påvisar Bower (2008) och Lawrence (2004) att cancerrelaterad fatigue är 

ett påfrestande symtom som hämmar patienterna att utöva fysisk aktivitet. 

Bakgrund 

Cancer är den tredje största dödsorsaken i världen efter hjärt- och kärlsjukdomar och stroke. 

De vanligaste cancertyperna är lungcancer, bröstcancer, prostatacancer, tjocktarmscancer, 

levercancer och hudcancer (WHO 2018a). Fler personer drabbas av cancer i dag, samtidigt 

som risken att dö i cancer minskar då forskningen tagit fram förbättrade 

behandlingsformer (Socialstyrelsen 2018a).   

Cancerrelaterad fatigue 
Fatigue är en ihållande trötthet som inte går att vila bort och som hindrar patienten att utföra 

aktiviteter i det dagliga livet. Fatigue är ett kroniskt tillstånd där patienten kan vara lika trött 

när hen vaknar som när hen somnade. De flesta orsaker till fatigue är sjukdomsrelaterade men 

den patofysiologiska orsaken är okänd. Det finns primär fatigue och sekundär fatigue, primär 

fatigue uppstår vid tumörtillväxt och den ökade mängden cytokiner. Sekundär fatigue uppstår 

då symtom och sjukdom framträder tillsammans med cancersjukdom, till exempel anemi och 

infektioner. Fatigue kan skilja sig åt mellan olika sjukdomstillstånd där cancerrelaterad 

fatigue ofta debuterar när patienten påbörjar sin cancerbehandling (Rönnbäck et al. 2014).  

 

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (2001) är cytostatika den 

behandling som främst används idag vid cancersjukdomar för att antingen hämma tillväxten 

av cancerceller eller för att döda cancercellerna. Behandlingen innebär en balansgång mellan 

högdosbehandlingar med kraftiga biverkningar och en för låg dos med otillräcklig effekt. De 

vanligaste biverkningarna av behandlingen uppkommer där celldelningen är mest frekvent, 

det vill säga, i slemhinneepitelet och i blodbildande benmärgen samt i hud- och hårceller. De 

vanligaste biverkningarna vid denna behandling är håravfall, sårbildning i munhålan och 

cancerrelaterad fatigue (SBU 2001). 
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Nyman (et al. 2006) beskriver att strålbehandling används för att skada eller döda 

cancerceller. Med strålbehandlingen tillkommer även biverkningar, vilket är vanligt då den 

också påverkar den friska vävnaden. Biverkningarna delas in i tidiga och sena biverkningar. 

Tidiga kan vara hudreaktioner, håravfall och trötthet, medan sena biverkningar kan vara 

organ- och vävnadsskador. Även vid strålbehandling är cancerrelaterad fatigue en vanlig 

biverkan (Nyman et al. 2006). 

 

Hormonell behandling ges vanligen som adjuvant behandling och syftet är att minska risken 

för återfall av till exempel bröstcancer eller prostatacancer. Allvarliga biverkningar av 

hormonbehandlingar vid bröstcancer är sällsynta men det som kan uppstå är ökad risk för 

blodpropp, led- och muskelbesvär, osteoporos och cancerrelaterad fatigue (Socialstyrelsen 

2018a). De vanligaste cancerformer som behandlas med hormoner är bröstcancer och 

prostatacancer då hormonberoende körtlar är involverade (Socialstyrelsen 2013).   

 

 

Cancerrelaterad fatigue försvinner oftast efter avslutad cancerbehandling men i vissa fall kan 

det dröja upp till ett år efter avslutad behandling. Anledningen till att patienter med cancer får 

cancerrelaterad fatigue kan vara behandlingen som består av strålning, cytostatika eller 

hormonbehandling. Det kan också vara den energikrävande tumörtillväxten hos patienten som 

orsakar cancerrelaterad fatigue (Ahlberg et al. 2003). En vanlig följd av cancerrelaterad 

fatigue är minskad fysisk aktivitet. Patienterna blir mindre aktiva i både träning och 

vardagssysslor samt upplever många hinder att utföra någon form av fysisk aktivitet. 

Cancerrelaterad fatigue är ett genomträngande och psykiskt påfrestande symtom vid cancer 

som ofta hänger ihop med intensiteten av cancerbehandlingen (Bower 2008; Lawrence 2004). 

 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet innebär all typ av kroppslig rörelse där det krävs energiförbrukning av 

skelettmuskulaturen. Träning är en typ av fysisk aktivitet som innebär en medveten och 

planerad form av aktivitet som riktar sig mot ett specifikt syfte (WHO 2018b). Fysisk aktivitet 

kan ses som ett paraplybegrepp där träning, arbete, hushållssysslor m.fl. ingår (SBU 2007). 

Hälsofrämjande fysisk aktivitet är alla former av rörelser som förbättrar hälsan utan att 

åsamka sig några skador (Folkhälsomyndigheten 2013). 

 

I Beyer et al. (2010) studie beskrivs hur livsstilsrelaterade sjukdomar som diabetes, hjärt- och 

kärlsjukdomar och cancer ökat i västvärlden de senaste 50 till 100 åren i takt med att den 

totala energiförbrukningen hos befolkningen har blivit lägre. Enligt WHO (2018b) har fysisk 

aktivitet många fördelar framförallt när det kommer till hälsa. Fysisk aktivitet förbättrar 

skelett och muskler, minskar risken för högt blodtryck, hjärtsjukdomar, stroke och diabetes 

samt även cancersjukdomar. Globalt sett är det 23 % av alla vuxna från 18 år och uppåt som 

inte är tillräckligt aktiva i sin vardag (WHO 2018b).   

 

Fysisk aktivitet på recept (FAR) är ett utvecklat koncept i Sverige som bland annat 

sjuksköterskor kan förskriva till patienter, men som även läkare och fysioterapeuter kan 

förskriva. FAR förskrivs om det finns evidens för att fysisk aktivitet kan hjälpa patienten med 

sjukdomsprevention, förbättrad sjukdomsbild eller symtomlindring. Patienten får ett 

individanpassat recept där det står beskrivet vad just hen ska göra för att öka sin fysiska 
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aktivitetsnivå (Folkhälsomyndigheten 2013). När FAR ska förskrivas så tas en anamnes på 

patientens fysiska aktivitet, en riskbedömning görs och en utvärdering av vilken typ av stöd 

patienten behöver för att öka sin fysiska aktivitet. Det finns studier på att FAR fungerar väl 

för patienter i primärvården (Folkhälsomyndigheten 2011). 

 

Fysisk aktivitet som behandlingsmetod till Cancerrelaterad fatigue 

Fysisk aktivitet har en positiv effekt på cancerrelaterade symtom som sömnsvårigheter, 

livskvaliteten och depression men framförallt på cancerrelaterad fatigue (Berger et al. 2015; 

Fernando Prieto Peres et al. 2019; Olsson et al. 2015). Patienter som deltagit i tre till fem 

timmars måttlig träning i veckan kan komma att uppleva mindre besvärande symtom relaterat 

till cancerbehandling där fatigue är ett av symtomen. Det är inte enbart fysisk aktivitet som 

har positiv inverkan på cancerrelaterad fatigue. Andra aktiviteter med god effekt på 

cancerrelaterad fatigue är massage, stresshantering och mindfulness. Den typ av fysisk 

aktivitet som har givit bäst effekt på cancerrelaterad fatigue är pulshöjande aktiviteter, 

exempelvis promenader och cykling, och även viss styrkeövning är rekommenderad (Berger 

et al. 2015).  

 

Sjuksköterskans roll och omvårdnad vid cancerrelaterad fatigue 
Sjuksköterskans roll är att förebygga ohälsa och främja hälsa. Fysisk aktivitet används i 

förebyggande syfte såväl som att främja hälsa. Sjuksköterskan har en god helhetsbild och ska 

finnas till hands för att motivera patienten (Swenurse 2017b). Svensk sjuksköterskeförening 

(2016) presenterar de olika kärnkompetenserna där bland annat personcentrerad vård och 

informatik ingår. Mycket tyder på att om patienterna är välinformerade så kan de hantera sin 

vardag på ett bättre sätt samt att de då också mår mycket bättre. Att som sjuksköterska 

använda sig av den evidens som finns kring fysisk aktivitet och dess effekt på cancerrelaterad 

fatigue, informera om och anpassa träningen till patientens situation är en del i omvårdnaden 

hos patienter som upplever cancerrelaterad fatigue. Omvårdnad kring dessa patienter är att se 

till att patienternas sömnkvalitet förbättras samt att hjälpa patienten med daglig planering för 

att spara på energi (Swenurse 2017a). Omvårdnad kring cancerrelaterad fatigue är 

underprioriterad och kunskapen om hur fysisk aktivitet minskar cancerrelaterad fatigue är låg 

hos sjuksköterskor (Jereczek-Fossa et al. 2002). 

 

Problemformulering 

Cancer är en sjukdom som sjuksköterskan ofta möter i sitt arbete. Patienter med cancer som 

genomgår behandling kan uppleva flera olika biverkningar. Cancerrelaterad fatigue är en 

vanligt förekommande biverkan som kan uppstå av behandlingen men också av cancern i sig. 

Detta symtom upplevs som det mest påfrestande symtomet hos patienterna i jämförelse med 

andra upplevda cancersymtom. Fysisk aktivitet eller enklare vardagsmotion kan verka 

symtomlindrande på cancerrelaterad fatigue. Däremot minskar den fysiska aktivitetsnivån hos 

flertalet patienter med cancerrelaterad fatigue.  Det har inte framkommit varför den fysiska 

aktivitetsnivån minskar, inte heller hur dessa patienter motiveras till ökad fysisk aktivitet. 

Sjuksköterskor underprioriterar omvårdnaden kring cancerrelaterad fatigue. Därför är det 

motiverat med ökad kunskap bland sjuksköterskor om cancerrelaterad fatigue och vad som 

kan hjälpa patienten att bli mer fysiskt aktiv.    
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Syfte 

Att belysa hinder patienter med cancerrelaterad fatigue har till fysisk aktivitet samt belysa 

strategier för att hantera dessa hinder 
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Metod 

Denna studie grundades på en litteraturstudie vilket innebär att noggrant, systematiskt och 

metodiskt granska litteratur utifrån ett vetenskapligt syfte (Polit & Beck 2017). 

Litteraturstudien utgick ifrån Polit & Beck (2017) nio steg, (figur 1). 

 
Figur 1; Polit och Beck (2017), niostegsmodell. Fri tolkning och översättning. 

  

Litteratursökning 
 

I steg ett formulerades ett syfte. Området hälsa och prevention valdes utifrån de fyra 

forskningsområden. Där beskrivningen är att hälsa och prevention studeras utifrån patientens 

behov och symtom samt processer, faktorer och åtgärder som relateras till hälsa. Sedan valdes 

ett mer specifikt område som blev studiens syfte. 

  

I steg två, valdes databaserna PubMed och Cinahl. Databasen PubMed är mer inriktad på 

Medicin och Cinahl är mer inriktad på omvårdnad. Artiklarna i databaserna är till större del 

publicerade på engelska, därför har de sökord som användes översatts från svenska till 

engelska med hjälp av Karolinska institutets hemsida för svensk MeSH. I PubMed 

genomfördes sökningen med MeSH-termer som står för Medical Subject Headings men även 

genom fritextsökning, MeSH användes för att få ett avgränsat sökområde. I Cinahl 

genomfördes sökningen med Major Headings (MH) som är motsvarande till PubMeds MeSH 

för att avgränsa och få ett så specifikt sökresultat som möjligt.  
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Inklusions och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier: Artiklar publicerade mellan 20090101–20190201, peer reviewed, 

personer över 18 år som har eller har haft någon form av cancer och upplever fatigue. 

Artiklarna skulle vara publicerade på engelska. 

  

Exklusionskriterier: Patienter i terminalt skede exkluderades manuellt. 

 

 

I steg tre valdes engelska sökord ut utifrån syftet med litteraturstudien. I sökmotorn PubMed 

användes sökorden Neoplasms, Exercise, Fatigue som alla är MeSH-termer samt Nursing 

som ett fritextsökord. Sökningarna gjordes först med ett ord i taget för att sedan kombinera 

Neoplasms, Exercise och Fatigue med den booeliska termen AND mellan sökorden. Vid 

denna kombination lades inklusions och exklusionskriterierna till som resulterade i 186 

artiklar (tabell 1). Då PubMed är mer inriktat mot medicin lades fritextsökordet Nursing till i 

ovanstående sökkombination så att artiklarna skulle vara mer riktade mot omvårdnad. 

Sökningen resulterade i 52 artiklar. I Cinahl användes sökorden; Cancer Fatigue och Physical 

activity som är MH-termer. Sökningarna genomfördes till en början var för sig för att sedan 

kombineras med AND mellan sökorden. I kombinationssökningen lades inklusionskriterier 

till och resulterade i 43 artiklar (tabell 2). Artiklar söktes även i SportDiscus men resulterade 

inte i några relevanta artiklar som svarade mot studiens syfte. 

 

Tabell 1: Artikelsökning i PubMed 

Senaste sökning gjord 2019-02-01 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 “MeSH” Neoplasms 957 187    

S2 “MeSH” Exercise 88492    

S3 “MeSH”Fatigue 12240    

S4 Nursing (Fritext) 227500    

S5 S1 AND S2 AND S3 186    

S6 S5 AND S4 52 19 8 8 

  MeSH= Medical Subject Headings  
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Tabell 2: Artikelsökning i Cinahl 

Senaste sökning gjord 2019-02-01 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 MH Physical activity 33310    

S2 MH Cancer fatigue 694    

S3 S1 AND S2 43 14 (1) 8 5 

 MH= Major Headings  ()= externa dubbletter 

  

Urvalsprocess 

I steg fyra sorterades artiklarna efter relevans.  I PubMeds sökresultat på 52 artiklar valdes 19 

artiklar ut till urval ett efter att ha läst titel och abstrakt. Dessa artiklar svarade mot studiens 

syfte. I Cinahl resulterade sökningen i 43 artiklar, varav 14 artiklar valdes ut och en av dem 

identifierades som extern dubblett efter genomgång av titel och abstrakt. Dessa 13 artiklar 

svarade mot studiens syfte. Urvalet utfördes genom att läsa titel och abstract. Totalt 

identifierades 32 artiklar i de två databaserna till urval ett.   

  

I steg fem och sex lästes de 32 artiklarna i sin helhet. Totalt exkluderades 16 artiklar, då de 

inte svarade mot studiens syfte. Artiklarna som exkluderades var review-artiklar eller att 

deltagarna inte upplevde cancerrelaterad fatigue. Urval två resulterade i 16 artiklar; åtta 

artiklar från PubMed och åtta artiklar från Cinahl. En kompletterande sökning genomfördes i 

båda databaserna med sökorden Cancer, Fatigue, Exercise och Attitudes (i PubMed), Physical 

Activity, Fatigue, Cancer och Attitudes (i Cinahl). Sökningen genomfördes med AND mellan 

varje sökord, inklusions och exklusionskriterierna lades till. Detta för att identifiera fler 

artiklar inom området. En artikel från PubMed stämde överens mot studiens syfte. Den lästes 

också i sin helhet och lades till i urval två. Totalt resulterade urval två i 17 artiklar. 

  

Databearbetning 

I steg sju, granskades artiklarna kritiskt. 17 artiklar granskades med Polit & Becks (2017) 

granskningsmall för kvantitativa artiklar. Tre artiklar exkluderades med följande motivering; 

deltagarantalet var betydligt lägre än vad artikelns poweranalys rekommenderade. Totalt blev 

det 14 artiklar kvar i urval tre. Artiklarna presenteras i artikelmatrisen, se bilaga 1.  

  

Steg åtta, resultaten analyserades och diskuterades för att kunna utforma kategorier. Deduktiv 

metod användes för att kunna dra slutsatser kring det valda syftet. De utvalda artiklarna 

skrevs ut för att lättare kunna markera och kategorisera de olika ämnena, flera av artiklarna 

berörde flera liknande ämnen. Därför märktes varje artikel med olika symboler för att kunna 

särskilja vilka olika ämnen varje artikel tog upp. Viktiga och intressanta fynd i artiklarnas 
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resultat färgmarkerades med olika färger för att sedan lättare kunna plockas ut till 

litteraturstudiens resultat. Efter denna process framkom fem kategorier. 

  

Steg nio, informationen sammanställdes och presenterades under kategorier i litteraturstudiens 

resultat.  

  

Forskningsetiska ställningstaganden 

I en litteraturstudie finns etiska ställningstaganden som behöver beaktas. Artiklarna som utgör 

resultatet i denna litteraturstudie har därför granskats av en etisk kommitté (Forsberg & 

Wengström 2016). Falsifiering, plagiering och fabricering är också viktiga aspekter som tas 

upp vid forskningsetiska överväganden (Polit och Beck 2017. Egna värderingar ska heller inte 

påverka studiens resultat. För att undvika bias i studiens resultat har artiklarna valts opartiskt 

och utan egna intressen, oavsett om artiklarna visat positiva eller negativa resultat. Alla 

artiklar som har använts finns redovisade i resultatet samt i artikelmatrisen (bilaga 1). 

Artiklarna är korrekt refererade för att värna forskarnas arbete. Alla artiklar är publicerade på 

engelska och vid osäkerhet kring ordens betydelse har engelsk-svenskt lexikon använts för att 

undvika feltolkningar.  
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Resultat 
Resultatet grundade sig på 14 kvantitativa artiklar som svarade mot studiens syfte. Artiklarna 

är publicerade på engelska och har sitt ursprung från USA, Kanada, Sverige, Nederländerna, 

Sydkorea, Taiwan, och Japan. Samtliga artiklar finns redovisade i en artikelmatris (bilaga 1). 

Nedan presenteras de fem kategorier som framkom vid databearbetningen; fysiska hinder för 

fysisk aktivitet, psykiska hinder för fysisk aktivitet, sociala hinder för fysisk aktivitet, 

motivation från sjuksköterskan till fysisk aktivitet, motivation i form av träningsprogram och 

terapi. I resultatkategorierna beskrivs vad som hindrar eller påverkar om patienterna är 

benägna att utföra fysisk aktivitet samt vad som motiverar patienter med cancerrelaterad 

fatigue att utföra fysisk aktivitet.  

 

Fysiska hinder för fysisk aktivitet 
Flera faktorer påverkade om patienter med cancerrelaterad fatigue utför fysisk aktivitet. Det är 

påfrestande för patienten att hantera sin cancerdiagnos och alla behandlingar hen behöver gå 

igenom. Förutom det är cancerrelaterad fatigue ett av de mest påfrestande symtomen vid 

cancer där fatiguen i sig är ett överhängande hinder till att utföra fysisk aktivitet (Luctkar-

Flude et al. 2009; Haas et al. 2011). Hinder till fysisk aktivitet som patienterna själva har tagit 

upp är till exempel att det finns rädsla för att ramla och att smärtan ska bli för intensiv 

(Blaney et al. 2013). En vanlig biverkning till strålbehandling är cancerrelaterad fatigue, om 

strålningen är riktad mot nedre buken kan även urinläckage uppstå. Dessa två biverkningar i 

kombination leder till ett hinder för fysisk aktivitet och patienten väljer vanligen att avstå 

träning (Humpel & Iverson 2010).  
 

Fysiska besvär som smärta, illamående och nedsatt aptit upplevs av en del patienter med 

cancerrelaterad fatigue och de anser att de fysiska problemen är ett hinder till att träna vilket 

leder till minskad fysisk aktivitet (Seo et al. 2009). Cancerrelaterad fatigue kan påverka 

patienten till att vara mindre verksam och aktiv under dagen, vilket gör att patienten 

prioriterar bort flera sysslor och fokuserar endast på det absolut nödvändigaste. Då flera 

patienter prioriterar exempelvis att umgås med sin familj finns ingen energi kvar till att träna 

(Obama et al. 2015; Haas et al. 2011).  
 

Det finns en skillnad mellan fysiska symtom och biverkningar under behandling av bröst- och 

prostatacancer. Patienter har fått göra en självskattning på sina symtom och antalet minuter de 

har varit fysiskt aktiva. Det framkom då att kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer 

upplevde en mer intensiv symtombild av cancerrelaterad fatigue än hur män upplevde 

symtomet vid prostatacancer, vilket gör cancerrelaterad fatigue till ett större hinder till fysisk 

aktivitet för bröstcancerbehandlade patienter. Det visade också att de som genomgår en 

prostatacancerbehandling orkar vara mer fysiskt aktiva än bröstcancerbehandlade patienter 

(Humpel & Iverson 2010; Wenzel et al. 2013). Cho et al. (2012) undersökte hur mängden 

träning påverkade cancerrelaterade symtom i olika stadier av cancerbehandlingen. Före 

behandlingsstarten tränade majoriteten av deltagarna mer än tre gånger i veckan. I slutet av 

behandlingen minskade träningsfrekvensen till i genomsnitt två gånger i veckan. Patienterna 

upplevde behandlingen påfrestande och ansåg att de inte orkade röra på sig lika mycket som 

de brukade, behandlingen blev därmed ett hinder. Ett år efter avslutad cancerbehandling 

tränade deltagarna i studien tre gånger eller mer per vecka, vilket var lika mycket som innan 

de påbörjade sin behandling (Cho et al. 2012).  
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En faktor som påverkar patienter att utföra fysisk aktivitet är om patienterna varit fysiskt 

aktiva före sin cancerdiagnos. Det är då större chans att patienterna är fysiskt aktiva under och 

efter cancerbehandlingen. Patienter som inte varit aktiva före behandlingen kommer med 

största sannolikhet inte att vara aktiva under behandlingen. Det blir då ett hinder att inte ha 

varit fysiskt aktiv innan behandlingsstart (Wilhelmsson et al. 2017). 
 

Psykiska hinder för fysisk aktivitet 

Fler patienter uppger att motivationen till att vara fysiskt aktiv blir sämre när de upplever 

cancerrelaterad fatigue. Många deltagare i studien uppger att de inte fått information på hur de 

ska hantera sitt cancerrelaterade symtom som de hade önskat (Blaney et al. 2013).  Ju mer 

intensivt patienten upplever cancerrelaterad fatigue desto mindre fysiskt aktiv är hen, då 

framförallt disciplinen till att utföra träning påverkas (Haas et al. 2011; Ventura et al. 2013).  
 

Patienter med cancerrelaterad fatigue drabbas av olika anledningar av psykisk stress vilket 

minskar förmågan och motivationen till att röra på sig (Seo et al. 2009). Vidare är även 

symtom som ångest, depression och sömnproblem någonting som gör att patienten blir 

mindre benägen att röra på sig. I takt med att patienten blir mindre fysiskt aktiv, förvärras 

dessa symtom, vilket i sin tur gör att hindren till fysisk aktivitet växer ytterligare (Obama et 

al. 2015; Haas et al. 2011).  
 

Sämre sömnkvalitet är någonting patienter med cancerrelaterad fatigue kan drabbas av och 

påverkar frekvensen av fysisk aktivitet. Sämre sömnkvalitet visar på minskat antal minuter 

fysisk aktivitet och i takt med att sömnkvaliteten blir bättre ökar också antal minuter fysisk 

aktivitet (Wang et al. 2011). Patienter som genomgår en bröstcancerbehandling och upplever 

cancerrelaterad fatigue, kan även uppleva intensiva psykiska symtom, exempelvis depression 

och ångest. Dessa symtom i kombination med cancerrelaterad fatigue blir ett hinder och leder 

till minskad fysisk aktivitet. Bröstcancer brukar behandlas med strålbehandling, 

cytostatikabehandling och hormonbehandling, vilka ger en ökad risk för cancerrelaterad 

fatigue (Humpel & Iverson 2010; Wenzel et al. 2013). 
 

Sociala hinder för fysisk aktivitet 

Patienter med cancerrelaterad fatigue som har långt till träningsmöjligheter eller saknar 

möjlighet att träna, de ser detta som ett hinder och blir mindre motiverade vilket gör att de rör 

på sig mindre (Blaney et al. 2013). Tidsbrist och ekonomi är också faktorer som patienterna 

själva anser vara ett hinder (Ventura et al. 2013; Haas et al. 2011). Patienter med 

cancerrelaterad fatigue får råd från sjuksköterskan på hur de kan minska sina cancerrelaterade 

fatigue-symtom och få en mer hanterbar vardag. Däremot anser patienterna att de inte får 

tillräckligt med information om hur fysisk aktivitet minskar cancerrelaterad fatigue och inte 

vet hur mycket de bör röra på sig under behandlingen. Att informationen inte är tillräcklig är 

ett hinder som leder till att patienterna blir mer försiktiga och rör på sig mindre (Wilhelmsson 

et al. 2017).  
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Someone said that it is good and that it´s not dangerous. I would  

like to see more specific and targeted information about physical  

activity to combat the anxiety. (Wilhelmsson et al. 2017 s. 20)  
 

Patienter med bröstcancer, där ena eller båda brösten tagits bort kirurgiskt, en så kallad 

mastektomi, upplever en nedsatt självkänsla och undviker ofta sociala situationer. Exempelvis 

undviker de simning om de använder peruk samt att de skäms över att visa upp sig efter en 

mastektomi (Wilhelmsson et al. 2017).  
 

 I would have liked to continue swimming but didn´t dare because 

 of the wig. I wish I could have used the hospital´s swimming hall 

 where I could have swum with or without a bathing hat. 

(Wilhelmsson et al. 2017, s. 21) 
 

Boendesituationen har en påverkan på hur intensivt patienten upplever cancerrelaterad fatigue 

och i sin tur hur det påverkar den fysiska aktivitetsnivån. De som bor ensamma upplever mer 

cancerrelaterad fatigue och rör på sig mindre än de som bor tillsammans med någon eller som 

bor på ett gruppboende (Luctkar-Flude et al. 2009). 
 

Motivation från sjuksköterskan till fysisk aktivitet 

Abbott et al. (2017) beskriver att sjuksköterskan har en viktig roll för att patienten ska öka 

eller bibehålla sin aktivitetsnivå. När patienterna upplevde stöttning och uppmuntran från 

sjuksköterskan ledde det till fortsatt regelbunden fysisk aktivitet. Ett mer konkret verktyg som 

patienterna ansåg motiverande var att deras ansvariga sjuksköterska skickade sms tre gånger i 

veckan med information om hur rörelse ger energi. Patienterna fick även motiverande tips på 

vad de kunde göra just den dagen för att minska sin cancerrelaterad fatigue, exempelvis 

hushållsarbete, trädgårdsarbete, meditation eller att vistas i naturen (Abbott et al. 2017). De 

flesta patienter fick information angående fysisk aktivitet från sin kontaktsjuksköterska på 

onkologkliniken i samband med cytostatikabehandlingen. När informationen kom från 

sjuksköterskan hade patienten bättre följsamhet i träningen under cancerbehandlingen än när 

informationen kom från fysioterapeuten. Efter strålbehandling har sjuksköterskor gett 

rekommendationer om att träning minskar cancerrelaterad fatigue vilket patienterna såg som 

en motivation till att röra på sig. Sjuksköterskan kan även ge information om hur fysisk 

aktivitet förbättrar sömnkvaliteten samt hur det i sin tur ökar motivationen till fysisk aktivitet 

(Wilhelmsson et al. 2017; Blaney et al. 2013).  
 

En stor del kvinnor med cancerrelaterad fatigue får en försämrad självkänsla i samband med 

sin cancerdiagnos, något som hindrat dem från att träna. Sjuksköterskan kan stötta dessa 

kvinnor genom telefonsamtal, stegmätare, veckodagbok eller att ha en förebild gällande 

träning. Sjuksköterskan kan även ordna stödgrupper där patienterna får träffa någon som varit 

i liknande situation. Dessa åtgärder har visat på ökad träningsfrekvens och minskade hinder 

till fysisk aktivitet samt minskad cancerrelaterad fatigue hos patienterna (Wang et al. 2011). 
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Motivation i form av träningsprogram och terapi 

I de studier där patienter får ett konkret träningsprogram har de mer följsamhet i sin träning 

och därigenom bättre symtomlindring kring sin upplevelse av cancerrelaterad fatigue. Flera 

typer av träningsprogram som innehöll promenader eller enklare träning tre gånger i veckan, 

ledde till att patienterna följde programmet. De uppskattade att få ett träningsprogram då de 

tidigare inte visste hur mycket träning som var rimlig under en cancerbehandling (Wang et al. 

2011; Cho et al. 2012; Wenzel et al. 2013). Att enbart få information om de positiva 

effekterna av att fysisk aktivitet minskar cancerrelaterad fatigue var mindre effektivt än att 

som patient även få ett träningsprogram på dvd. Med hjälp av en tränings-dvd ökade 

självdisciplinen till träning jämfört med de som enbart fick träningsrekommendationer 

(Winters-Stone et al. 2017). De faktorer som patienter med cancerrelaterad fatigue ansåg 

motiverande till att börja med eller fortsätta med träning var att den skulle vara rolig, 

varierande, anpassad för individen samt att patienterna skulle få feedback på den träning de 

utförde. Men den främsta anledningen till att patienterna ville börja med träning var att de 

ville förbättra livskvaliteten och få bukt med sin cancerrelaterad fatigue (Blaney et al. 2013).  
 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat ge god effekt på många olika hinder till fysisk 

aktivitet. Bland annat hinder som stress, tidsbrist, motivationsbrist och cancerrelaterad 

fatigue. Att som patient med cancerrelaterad fatigue genomgå KBT i kombination med ett 

träningsprogram under sex månader, gör att hen blir mer fysiskt aktiv och upplever mindre 

cancerrelaterad fatigue. Detta i en jämförelse med patienter som endast fått behandling för sin 

cancer utan KBT (Goedendorp et al. 2010). Att erbjuda patienter med cancerrelaterad fatigue 

stegmätare, aktivitetsband, KBT eller träningsdvd har visat sig hjälpa till med motivation till 

träningen och minska dennes hinder till fysisk aktivitet (Winters-Stone et al. 2017; Wenzel et 

al 2013; Abbott et al 2017; Obama et al 2015 & Goedendorp et al 2010). 
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Diskussion 
Litteraturstudiens syfte var att belysa hinder patienter med cancerrelaterad fatigue har till 

fysisk aktivitet samt belysa strategier för att hantera dessa hinder. De kategorier som framkom 

ur databearbetningen var fysiska hinder för fysisk aktivitet, psykiska hinder för fysisk aktivitet 

och sociala hinder för fysisk aktivitet samt motivation från sjuksköterskan till fysisk aktivitet 

och motivation i form av träningsprogram och terapi.  En upplevelse som patienterna tog upp 

var att ju högre cancerrelaterad fatigue desto mindre fysiskt aktiv var patienterna. Patienterna 

kände motivation till fysisk aktivitet när de fick stöd från sjuksköterskan men även KBT och 

ett träningsprogram i någon form ansågs motiverande.  

Resultatdiskussion 

I studiens kategorier; fysiska-, psykiska- och sociala hinder för fysisk aktivitet, framkommer 

de besvär patienten upplever till att utföra fysisk aktivitet. Det är redan konstaterat att fysisk 

aktivitet har en positiv inverkan på cancerrelaterad fatigue och att det ger patienterna en mer 

hanterbar situation kring upplevelsen av fatigue. Att vara fysiskt aktiv innan en 

cancersjukdom debuterar har visat sig öka chansen att patienten är aktiv under 

cancerbehandlingen. Det i sin tur har god effekt på hantering av symtom som uppkommer i 

samband med cancerbehandling (Wilhelmsson et al. 2017). Det finns andra sjukdomar där 

fatigue är ett vanligt symtom som också påvisats att fysisk aktivitet minskar fatigue. 

Exempelvis vid artritsjukdomar har det visat sig att fysisk aktivitet har god effekt på 

hanteringen av fatigue (Neill et al. 2006). Ett symtom kan påverka hur andra symtom upplevs. 

De patienter som lider av cancerrelaterad fatigue har sämre sömnkvalitet som i sin tur 

påverkar hur aktiv patienten orkar vara under dagen. Patienterna prioriterar då bort bland 

annat fysisk aktivitet för att orka umgås med sin familj (Obama et al. 2015; Haas et al. 2011). 

Patienten skulle då kunna träna med sin familj för att inte se familjen som ett hinder till att 

röra på sig. 
 

En faktor som spelar roll är hinder ur ett miljöperspektiv. Althoff et al. (2017) visar att gång- 

och cykelvänliga miljöer påverkar nivån av fysisk aktivitet. De städer i världen som har en 

mer gång och cykelvänlig miljö, har också invånarna en högre fysisk aktivitetsnivå, fler antal 

steg per dag, mer jämlik aktivitetsnivå bland invånarna samt en mer hälsosam vikt. Kina och 

Ukraina är de två länder som har flest antal steg per dag. Sedan kommer Sverige, Ryssland, 

Japan, Spanien och Vitryssland på andra plats. Sverige har, i jämförelse med övriga länder i 

världen, mer gång och cykelvänliga miljöer som gör det till ett relativt lågt hinder till fysisk 

aktivitet för Sveriges befolkning (Althoff et al. 2017). Patienter med cancerrelaterad fatigue 

har svårt med motivationen kring fysisk aktivitet och vill ha träningen lättillgänglig. När 

gymmet eller gång- och cykelvägar är belägna långt ifrån ens bostad minskar 

träningsfrekvensen hos patienter med cancerrelaterad fatigue (Blaney et al. 2013). 

  

Något sjuksköterskan kan ha i åtanke när rekommendationer om träning ges till patienter med 

cancerrelaterad fatigue är att den ska vara lättillgänglig, då motivationen minskar om det är 

långt till träningsmöjligheter.  I de fall patienterna bor långt ifrån träningsvänliga områden 

kan det vara mer lämpligt med en tränings-dvd som möjliggör träning i hemmet. 

  

I studiens två sista kategorier; motivation från sjuksköterskan till fysisk aktivitet och 

motivation i form av träningsprogram och terapi, har resultatet presenterat flera olika 

exempel för att främja fysisk aktivitet. En åtgärd som är vanlig inom primärvården i Sverige 
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är fysisk aktivitet på recept (FAR). Flera studier pekar på att FAR ökar nivån av fysisk 

aktivitet (Rödjer 2016; Andersen 2019; Kallings 2008). Detta skulle kunna vara ytterligare en 

åtgärd i arbetet med att öka fysisk aktivitet med avsikt att minska cancerrelaterad fatigue. 

FAR har tidigare varit vanlig i primärvården men kan vara relevant att arbeta med inom 

cancervården. Resultatet i studien visade att deltagare som fick ett konkret träningsprogram 

ex. en träningsvideo hade mer följsamhet i sin träning. Att använda sig av FAR skulle då 

kunna leda till att patienten får en förbättrad följsamhet i sin träning (Folkhälsomyndigheten 

2013). Det är inte bara fysisk aktivitet som hjälper mot cancerrelaterad fatigue utan även 

utbildning i ämnet, rehabilitering och handledning. Dessa åtgärder hade god effekt i 

kombination med fysisk aktivitet (Motl et al. 2009). Att som sjuksköterska erbjuda patienter 

olika korta utbildningar inom hälsa om till exempel nutrition, hudvård och psykosociala 

problem har också visat sig ha en positiv påverkan på hantering av fatigue inom olika 

sjukdomstillstånd (Neill et al. 2006). Hos patienter med MS, som upplever fatigue, har 

sjuksköterskor använt sig av bland annat meditation och avslappning som omvårdnadsåtgärd 

tillsammans med fysisk aktivitet och patienterna har då upplevt metoden som mycket 

hjälpsam (Neill et al. 2006). Det var en framgång med KBT som omvårdnadsåtgärd 

tillsammans med fysisk aktivitet vid cancerrelaterad fatigue. Med KBT kan patienten även 

lära sig olika metoder för återhämtning genom exempelvis avslappning, därigenom får 

patienten mer energi till träningen och på så sätt minska sin cancerrelaterade fatigue 

(Goedendorp et al. 2010). Det finns även farmakologisk behandling mot cancerrelaterad 

fatigue där läkemedlen Carnitine, Donepezil och Methylphenidate används för att lindra 

cancerrelaterad fatigue. Methylphenidate är det läkemedel som visat har bäst effekt av de tre. 

Däremot är evidensen bristfällig gällande effekten av läkemedlet (Muecke et al. 2016). 

  

Sjuksköterskan är kontakten mellan patienten och övriga professioner inom vården. 

Sjuksköterskan initierar olika kontakter med exempelvis terapeut om det är KBT som behövs 

kopplas in, fysioterapeuten om det är aktuellt med ett träningsprogram eller läkare vid 

farmakologisk behandling. Sjuksköterskan har därigenom en central roll i arbetet med 

symtomlindrande åtgärder vid cancerrelaterad fatigue. 

Metoddiskussion 

Studien utgick från Polit & Beck (2017) där de beskriver de nio stegen en litteraturstudie ska 

baseras på. Sökord identifierades och söktes i två olika databaser; PubMed och Cinahl. Cinahl 

valdes då denna databas är inriktad mot omvårdnad och är relevant för litteraturstudiens syfte. 

PubMed, som inriktar sig mer mot medicin, valdes då det är en större databas än Cinahl och 

ger resultatet en större bredd. Databasen SportDiscus är mer inriktad mot träning och ansågs 

vara relevant för studiens syfte. De sökningar som testades i SportDiscus med de valda 

sökorden resulterade i artiklar som var inriktade på fysioterapeutens område. De artiklar som 

var inriktade på omvårdnad identifierades även i Cinahl och då litteraturstudien är mer 

inriktad på omvårdnad prioriterades Cinahl, och SportDiscus valdes bort. Patienter i terminalt 

skede exkluderades då fysisk aktivitet inte är motiverat hos dessa patienter. Detta 

genomfördes vid manuell granskning av artiklarna då det inte går att välja detta 

exklusionskriterie i databaserna.  

  

De svagare delarna i studien är att resultatet endast baseras på kvantitativa artiklar. Resultatet 

skulle kunna väga tyngre om det hade baserats på både kvantitativa och kvalitativa artiklar. 

Kvalitativa artiklar kan bidra till en djupare bild av patientens upplevelse av hinder till fysisk 

aktivitet, vilket kan leda till att fler hinder framkommer. Därigenom kan andra metoder för 

motivation behöva diskuteras för att kunna hantera nyuppkomna hinder. Däremot framkom 
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inga kvalitativa artiklar i databassökningen som var relevanta till litteraturstudiens syfte. Det 

uppmärksammades att resultatartiklarna presenterade studier genomförda i större omfattning 

på kvinnor än män. Vilket inte ger en jämställd bild av forskningsområdet. 

 

  

Artikelsökningen testades med andra sökord innan den slutliga sökningen genomfördes. 

Andra sökord testades i flertalet sökningar i både PubMed och Cinahl, både enskilt och i 

kombination. I PubMed har följande sökord testats; nurs* (med trunkering - för att få med alla 

böjningsformer av nurse), kombinerat med fatigue, utan att det gav relevanta resultat. Även 

nurse intervention, för att få med omvårdnadsintervention som sökord, utan relevanta 

sökresultat.  
 

En kompletterande sökning genomfördes i båda databaserna med sökorden Cancer, Fatigue, 

Exercise (i PubMed), Physical activity (i Cinahl) och Attitudes. Attitudes lades till för att se 

patientens egen syn på situationen. Sökordet Cancer testades även i denna sökning för att 

identifiera artiklar som använder Cancer istället för Neoplasm som sökord. Detta resulterade i 

en relevant artikel från PubMed.  
 

I Cinahl genomfördes sökningar som inte gav ett relevant sökresultat. Sökord som testades 

var; Neoplasms, Fatigue, Nurs*. Till en början söktes orden var för sig för att sedan 

kombineras vilket resulterade i artiklar som inte samspelade med studiens syfte. Sökresultatet 

bestod då av artiklar som syftade till att sjuksköterskan upplevde fatigue. Neoplasms och 

fatigue söktes därför utan nurs* vilket gav över 1000 artiklar i sökresultatet. Därför 

genomfördes sökningen med cancer fatigue och physical activity då detta avgränsade 

sökningen samt resulterade i artiklar som svarade till studiens syfte. Andra sökord som 

barriärer, hinder och verktyg har testats men relevanta engelska sökord kunde inte 

identifieras. 

Slutsats 

I resultatet framkom det att patienter med cancerrelaterad fatigue upplever såväl fysiska som 

psykiska och sociala hinder, vilket påverkar om de utför fysisk aktivitet under 

cancerbehandlingen. De hinder som har påverkat är; tidsbrist, ekonomi, vilken typ av cancer, 

behandlingsintensitet, om patienten varit fysiskt aktiv innan cancerdiagnosen samt fysiska och 

psykiska hinder. Det som motiverade patienter med cancerrelaterad fatigue att utföra fysisk 

aktivitet var att få stöd från vårdpersonal, från någon som varit i en liknande situation eller 

genom KBT. Mer konkret motivation var; träningsprogram, träning-dvd, stegräknare eller 

aktivitetsband. 

Klinisk betydelse 

Studien har betydelse kliniskt i omvårdnaden av patienter med cancerrelaterad fatigue 

eftersom det är ett av de mest påfrestande symtom hos patienter med cancer. I och med 

studiens resultat kan sjuksköterskan stötta patienterna genom att se till att de får tillgång till 

någon av de åtgärderna patienterna upplevde motiverande. Får patienterna stöd och 

motivation till att utföra fysisk aktivitet kan det verka symtomlindrande på deras 

cancerrelaterade fatigue. Därigenom får patienten mer energi i vardagen, de får en ökad 
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autonomi genom att de klarar mer av sin vardag själva, som leder till mindre belastning på 

vården.  
 

Förslag till fortsatt forskning 

Då databearbetningen i litteraturstudien enbart resulterade i kvantitativa artiklar finns motiv 

att genomföra kvalitativa studier inom området för att kunna beskriva patientens upplevelse, 

mer subjektivt, av cancerrelaterad fatigue och motivation till fysisk aktivitet. Patienten skulle 

få en möjlighet att utveckla varför vissa hinder uppstår till fysisk aktivitet. Studier på FAR 

och cancerrelaterad fatigue kan vara relevanta för att se om patienter upplever FAR som ett 

hjälpmedel. Detta skulle ge sjuksköterskor ett mer konkret verktyg som de kan använda när 

de arbetar med patienter som upplever cancerrelaterad fatigue. De artiklar som framkom har 

mestadels lyft fram kvinnors upplevelse av symtom och hinder till fysisk aktivitet, det skulle 

även vara relevant för fortsatt forskning att få fram männens upplevelse. 
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Författare, 

årtal och 

land 

Syfte Metod Huvudresultat 

Abbott, L. 

& Hooke, M. C. 

  

2017 

  

USA 

Att undersöka hur fysisk aktivitet 

påverkar patienter med 

cancerrelaterad fatigue som 

genomgår cytostatikabehandling. 

Kvantitativ studie där deltagarna 

rekryterades från ett cancercenter i Iowa, 

USA.  

Urval: Klusterurval och snöbollsurval 

där 51 deltagare påbörjade och 39 av 

dom slutförde studien. 

Bortfall: 12 (23 %) 

Analys: pre- och postimplementation 

Efter studien var fler deltagare aktiva och i 

fler aktiviteter. Fatigue-nivån minskade 

också för majoriteten av deltagarna efter 

studien. 

Blaney, J.M. et 

al. 

2013 

Irland 

Undersöka hinder till träning hos 

patienter med CRF samt hjälpmedel 

för att förbättra livskvalité 

Kvantitativ studier där deltagarna 

rekryterats från ett cancercenter i Irland. 

Av 926 patienter som fick frågeformulär 

valdes 456 ut och 454 stycken fullföljde 

studien. 

Urval: Bekvämlighetsurval  

Bortfall: 2 

Analys: Deskriptiv statistik 

Resultatet presenterar att de hinder 

patienterna upplevde till träning är hinder 

som skulle försvinna om de istället tränar. 



   
 

26 
 

Författare, 

årtal och 

land 

Syfte Metod Huvudresultat 

Cho, M et al. 

2012 

USA 

Att beskriva olika slags 

träningsformer samt kvantiteten av 

träning och utvärdera skillnaderna i 

hur allvarliga symtomen var mellan 

de som tränade och de som inte 

tränade under cancerbehandling. 

Kvantitativ, longitudinell randomiserad 

kontrollerad studie. Deltagarna 

rekryterades från en onkologklinik i San 

Francisco, USA. Urval: 

bekvämlighetsurval, 252 rekryterades 

men 119 fullföljde studien. Bortfall 133 

(11%)  

Analys: deskriptiv statistik 

Vid start och avslutad cancerbehandling 

hade träningsgruppen lägre fatigue och 

depression. Ett år efter behandlingsstart var 

det ingen skillnad mellan grupperna vad 

gällande fatigue. 

Goedendorp, 

MM. 

2010 

Nederländerna 

En jämförelse mellan tre olika 

interventioner för att påverka CRF. 

Den vanliga omvårdnaden, 

sjuksköterskeledda samtal och KBT. 

Kvantitativ randomiserad kontrollerad 

studie. Deltagare rekryterades från sex 

olika regionala sjukhus i Nederländerna. 

Urval: Bekvämlighetsurval, 220 

påbörjade studien. 162. slutförde 

studien. Bortfall: 58 (26%). 

Analys: kovariat 

Studiegruppen som fick KBT upplevde 

betydligt mindre CRF än de två andra 

grupperna. 

Haas, B K. 

2011   

USA 

Att utvärdera hur en 

introduktionsmodell kopplat till CRF, 

självdisciplin för fysisk aktivitet, 

fysisk aktivitet, och livskvalité, kan 

påverka varandra. Urvalet bestod av 

patienter med bröstcancer. 

Kvantitativ, tvärsnittsstudie. Deltagarna 

rekryterades från tre olika kliniker i 

Texas. Urval: Bekvämlighetsurval, 83 

påbörjade men 73 valdes slutligen ut och 

som fullföljde studien. Bortfall:10 (13%) 

Analys: Strukturerad 

ekvationsmodellering  

CRF och disciplinen att utföra fysisk 

aktivitet påverkar varandra. Ju högre CRF 

desto mindre troligt var det att patienterna 

ägnade sig åt fysisk aktivitet, som i sin tur 

påverkade livskvaliteten. 
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Författare, 

årtal och 

land 

Syfte Metod Huvudresultat 

Humpel, N et 

al. 

2009 

Australien 

Att undersöka om det fanns någon 

relation mellan fysisk aktivitet och 

sömnsvårigheter och fatigue som är 

vanliga biverkningar av 

cancerbehandling. 

Kvantitativ studie, randomiserad 

kontrollerad studie. Deltagarna 

rekryterades från onkologiska 

mottagningar i Australien Urval: 

Bekvämlighetsurval, 91 personer 

rekryterades och samtliga fullföljde 

studien. Bortfall:0 

Analys: chi-square-test 

Deltagare som rapporterade högre 

aktivitetsnivå hade lägre fatigue än de som 

inte tränade alls. 

Luctkar-Flude, 

M. et al. 

2009 

Kanada 

Att undersöka hur fysisk aktivitet och 

fatigue påverkar varandra hos 

patienter som är 65 år eller äldre, 

med cancer. 

Kvantitativ, prospektiv, longitudinell, 

deskriptiv, explorativ studie med 

uppföljning efter ett år. Deltagare 

rekryterades från ett cancercenter i 

Kanada. Urval: Bekvämlighetsurval, 440 

påbörjade studien, 328 fullföljde studien. 

Bortfall: 112 (25%). 

Analys: Deskriptiv med uppföljning 

Hög fatiguenivå är förknippat med att 

patienten är mindre fysiskt aktiv. Däremot 

kan fysisk aktivitet minska fatigue hos 

patienter som är 65 år eller äldre. 
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Författare, 

årtal och 

land 

Syfte Metod Huvudresultat 

Obama, K et al. 

2015 

Japan 

Att undersöka relationen mellan 

cancerrelaterad fatigue och fysisk 

aktivitet i vardagen hos patienter som 

överlevt cervicalcancer och 

endomertios. 

Kvantitativ studie som använde sig av. 

Deltagarna rekryterades från fyra olika 

platser varav två är från sjukhus och två 

från självhjälpsgrupper.  

Urval: Bekvämlighetsurval. 69 stycken 

rekryterades och 63 av dem fullföljde 

studien. Bortfall: 6 (8,7%) 

Analys: Deskriptiv tvärsnittsstudie 

Resultatet mellan de som tränade mycket 

och de som tränade lite skiljde sig inte 

nämnvärt CRF. Men man såg att CRF blev 

lägre. 

Seo, Y-M et al. 

2009 

Sydkorea 

Att utveckla och verifiera 

orsakssambanden mellan fatigue och 

dess associerade samband hos 

cancerpatienter. 

Kvantitativ studie, tvärsnittsstudie    

Urval: Deltagare rekryterades med 

bekvämlighetsurval från 

Universitetssjukhuset i Incheon, Korea. 

 110 deltagare 

Bortfall: 0 (0%) 

Analys: Kovariat strukturel 

Psykisk och fysisk stress påverkar varandra. 

Men psykisk stress har en stor inverkan på 

upplevelsen av fatigue. Motion var den 

enda positiva signifikanta effekten på 

fatigue.   
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Författare, 

årtal och 

land 

Syfte Metod Huvudresultat 

Wang, Y-J et al. 

2011 

Taiwan 

Att undersöka hur ett specifikt 

träningsprogram anpassat till 

bröstcancerpatienter påverkar 

deltagarnas upplevelse av fatigue. 

Kvantitativ studie genom experimentell, 

longitudinell studie.  

Urval: Deltagarna rekryterades genom 

ett convenience urval från Chang-Gung 

Memorial Hospital och National Taiwan 

University Hospital där 72 deltagare 

påbörjade men 62 av dom slutförde 

studien. Bortfall:10 (14%) 

Analys: Deskriptiv med chi square test 

Deltagarna i interventionsgruppen upplevde 

betydligt bättre livskvalitet, mindre fatigue 

och bättre sömn än de som inte hade någon 

intervention. 

Wenzel, J et al. 

2013 

USA 

Att utvärdera inverkan från en 

promenad intervention under 

cancerbehandling på sömnkvalitet, 

stress och fatigue. 

Kvantitativ, longitudinell studie.  

Urval: Deltagarna rekryterades från olika 

onkologkliniker. 138 deltagare anmälde 

sig som intressenter men 126 deltagare 

fullföljde studien. Bortfall: 12 (9%) 

Analys: Deskriptiv statistik 

I den grupp som hade större deltagande i 

aerobisk träning hade mindre fatigue än 

deltagarna i den grupp som enbart skulle 

upprätthålla deras normala aktiva tillstånd. 

Wilhelmsson, 

A   et al. 

2017 

Sverige 

Att utforska olika faktorer kring 

nivåer av fysisk aktivitet under 

cytostatikabehandling bland kvinnor 

med bröstcancer. 

Kvantitativ, longitudinell studie.  

Urval: Deltagarna rekryterades från en 

onkologklinik i Sverige, 120 deltagare 

tillfrågades men 100 fullföljde studien. 

Bortfall: 20 (20%) 

Analys: Deskriptiv statistik 

De identifierade faktorer som påverkade 

fatigue positivt var att de kvinnor som var 

fysiskt aktiva innan diagnosen och 

informationen om fysisk aktivitet från 

sjuksköterskor på onkologkliniken. 
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Författare, 

årtal och 

land 

Syfte Metod Huvudresultat 

Winter-Stone, 

K-M 

et al. 

2017 

USA 

Att undersöka om verktyg som en 

tränings-DVD kan hjälpa med 

motivation till att upprätthålla 

sjukvårdens rekommendationer till 

träning för bättre resultat. 

Kvantitativ, randomiserad studie. 

Urval: Deltagarna rekryterades från 

onkologavdelning i Portland, Oregon, 

141 deltagare rekryterades men 90 

stycken fullföljde studien. Bortfall: 51 

(36%) 

Analys: Per protocol 

Deltagarna i den grupp som fick tillgång till 

träningsrekommendationer och träningsdvd 

hade en lägre grad av fatigue an gruppen 

som enbart hade 

träningsrekommendationerna. 

 


