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Bröstcancer  är  en av  de vanligaste  cancerformerna bland kvinnor,  både  i  Sverige  och globalt.
Sjukdomen i sig och biverkningar av cytostatikabehandlingen påverkar hälsan och välbefinnandet
hos kvinnor med allt från viktökning och smärta till fatigue och depression. Kan fysisk aktivitet
leda till gynnsamma effekter hos bröstcancerpatienter under cytostatikabehandling med tanke på
att  fysisk aktivitet  har  många positiva  hälsoeffekter  hos  friska  personer?  Syfte: Att  undersöka
effekterna av fysiskt aktivitet hos kvinnor som behandlas med cytostatika för bröstcancer. Metod:
En litteraturstudie byggd på Polit och Beck (2012) niostegsmodell. Sökningen genomfördes i två
databaser; CINAHL och PubMed. Dessa sökningar resulterade i 13 kvantitativa artiklar som sedan
sorterades under åtta olika teman.  Resultat:  Fysisk aktivitet bidrog till att förbättra den fysiska
funktionen, självkänslan, humöret, kognitiv funktionen, sömnkvaliteten och livskvaliteten. Fysisk
aktivitet under cytostatikabehandling resulterade även en ökning i muskelstyrka och muskelmassa.
Fysisk aktivitet hjälpte i stort sätt att behålla kroppsvikt och sammansättning vid basline nivåer,
men  däremot  sågs  ingen  effekt  på  bentäthet.  Fysik  aktivitet visade  sig  också  lindra  svåra
behandlingsrelaterade  symtom som cancerrelaterad  fatigue,  smärta,  illamående och kräkningar,
vilket  i  sin  tur  ökade  patienternas  förmåga  att  slutföra  cytostatikabehandling  samt  förbättrade
överlevnaden.  Slutsats:  Bröstcancerpatienter  bör  undvika  fysisk  inaktivitet  under
cytostatikabehandling. Fysisk aktivitet visade sig ha positiva effekter på den fysiska och psykiska
hälsan och välbefinnandet samt symtomlindring och symtomhantering och bidrog därmed till en
ökad livskvalitet under cytostatikabehandling hos bröstcancerpatienter.
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Introduktion
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen och dödsorsaken hos kvinnor i Sverige. Särskilt ofta
drabbas medelålders kvinnor. År 2011 fick 8382 kvinnor i Sverige diagnosen bröstcancer enligt
Socialstyrelsen statistik Cancer i siffror 2013, vilken innebär att uppskattningsvis en av nio kvinnor
i Sverige riskerar att insjukna i bröstcancer innan 75 års ålder (Socialstyrelsen [SOS] 2013).

Bröstcancer

Bröstcancer  kan  delas  in  två  övergripande  kategorier;  carcinom och sarkom.  Carcinom är  den
vanligaste typen av bröstcancer vilken motsvarar 99 % av alla bröstcancerdiagnos. Denna typ av
cancer  inträffar  i  flesta  fall  i  cellerna  i  bröstens  mjölkgångar  men carcinom kan även uppstå  i
mjölkkörtlarna i bröstvävnaden. Bröstcancer som bildas i bröstets bindväv mellan mjölkkörtlarna
kallas sarkom men denna bröstcancerform är ovanlig jämfört med carcinom. Båda kan sprida sig till
andra delar av kroppen än där de ursprungligen uppstod och bilda nya tumörer. Inom dessa två
kategorier  finns  det  flera  olika  former  av  bröstcancer  som  har  olika  egenskaper.  Vissa  är
snabbväxande och mer aggressiva. En del bröstcancertumörer är hormonkänsliga, en del inte. En
del bröstcancertumörer är ärftliga (Sköld Nilsson 2010).

Förutom  ålder,  familjehistoria  och  genetiska  faktorer  (Makanjuola  et  al  2014)  är  kvinnliga
könshormoner en viktig riskfaktor för att utveckla bröstcancer. Östrogen stimulerar cellbildningen i
bröstväven. Lite förenklat kan man säga att ju mer ett kvinnobröst utsätts för kvinnliga hormoner
under sin livstid, desto större är risken för bröstcancer. Menstruation regleras helt av de kvinnliga
könshormonerna  och  kvinnor  genomgår  med  regelbundna  intervaller  totalt  cirka  400
menstruationscyklar  under  sitt  liv.  Kvinnor  som  upplever  menarche  vid  tidig  ålder,  eller
klimakteriet vid en senare ålder, har en högre risk för bröstcancer. Detta beror på tidig och långvarig
exponering för kvinnliga hormoner. Hos kvinnor som passerat klimakteriet produceras inte längre
östrogen  och  progesteron  av  äggstockarna,  utan  istället  produceras  små  mängder  östrogen  i
fettcellerna. Därför löper överviktiga kvinnor en ökad risk för bröstcancer. Även forskning visar att
hormonersättningsmedel  ökar  risken för att  få bröstcancer.  Bröstcancerriskerna kring P-piller  är
fortfarande en omdiskuterad fråga men det finns inga säkra bevis för att dagens p-piller med lägre
hormonnivåer  är  associerad  med en  ökad risk för  bröstcancer.  Däremot  skyddar  graviditet  och
amning mot bröstcancer (Bergh et al 2007). 

Behandlingsalternativ

Bröstcancer  behandling  inkluderar  kirurgi,  strålning  och  läkemedel.  Kirurgi  är  den  viktigaste
hörnstenen och står för en stor del av behandling för bröstcancer (Bergh et al 2007). Bröstbevarande
kirurgi i kombination med postoperativ strålbehandling är den vanligaste behandlingen för patienter
med bröstcancer i ett tidigt skedde (Clough et al 2010). Denna metod är lämplig att använde när
tumörer är mindre än 20 mm i diameter (Martin et al 2006). Den erbjuder en likvärdig överlevnad
och bättre kroppsuppfattning jämfört med mastektomi (Clough et al 2010) vilken innebär att hela
bröstvävnaden  opereras  bort  (Bergh  et  al  2007).  Strålbehandling  ges  som  kompletterande
behandling efter operationen. Vid strålbehandling används högenergetisk elektromagnetisk strålning
för  att  döda  cancerceller  som  finns  kvar  i  bröstet  och  omgivande  lymfkörtlar  efter
bröstcanceroperation.  Hormonkänsliga bröstcancertumörer är den vanligaste typen av bröstcancer.
Hormonbehandling ges ofta som tilläggsbehandling efter operationen. Det kvinnliga könshormonet
östrogen  stimulerar  hormonkänslig  bröstcancer  att  växa.  Hormonbehandling  verkar  genom  att
minska  mängden  av  östrogen  i  kroppen  eller  genom  att  blockera  östrogen  effekt  i  kroppen.
Behandlingen  av  dessa  läkemedel  ges  i  form  av  tabletter  och  finns  även  i  injektionsform.
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Behandlingstidens längd varierar från  fem till tio års tid (Sköld Nilsson 2010).

Cytostatika och biverkningar

Termen cytostatika betyder”cellhämmare”och innebär användningen av en grupp läkemedel  som
verkar genom att skada tumörceller vid delningstillfället och därmed bromsar eller förstör cellernas
förmåga  att  föröka  sig  (Hassan & Ljungman  2003;  Sköld  Nilsson 2010).  Ett  kännetecken  hos
cancerceller är att de delar sig snabbare än friska celler.  Cytostatika angriper celler som delar sig
snabbt i kroppen. Detta innebär att behandlingen samtidigt skadar många friska celler som delar sig
snabbt såsom blodbildande celler i benmärgen, celler i kroppens slemhinnor i munhåla, mag-och
tarmkanal  och  i  underlivet  samt  hårsäckarna.  Behandlingsrelaterade  biverkningar  i  form  av
håravfall (alopeci), sköra slemhinnor, leukopeni och infektionskänslighet uppkommer till följd av
cytostatikas effekter på snabbväxande celler (Sköld Nilsson 2010; Hassan & Ljungman 2003). 
Ofta  ges  cytostatika  som  tilläggsbehandling  efter  bröstcanceroperation,  vilket  kallas  adjuvant
behandling.  Vissa patienter  får  cytostatika  preoperativt,  så  kallad  neoadjuvant.  Med preoperativ
behandling menas att en kombination av olika slags cytostatika som administreras före operation i
syfte  att  krympa  storleken  på  tumören  och  göra  den  operabel.  Dagens  moderna
cytostatikakombinationer visar utmärk resultat och minskar tumörens storlek hos mellan 80 och 90
procent av kvinnor (Bergh et al 2007; Hassan & Ljungman 2003).

Förändringar i vikt och kroppssammansättning 

Kvinnor som får cytostatikabehandling för bröstcancer tenderar ibland att gå upp  i  vikt (Villarini et
al 2012; Demark-Wahnefried 2008; Visovsky et al 2006). Den genomsnittliga viktökningen varierar
från 1 till 5 kg under cytostatikabehandling hos kvinnliga bröstcancerpatienter, dock går ungefär
20% av kvinnor upp 10-20 kg. (Demark-Wahnefried  et al 2008). Förekomsten av viktökning under
cytostatikabehandling är associerad med en sämre prognos och ökad risk för återfall (Villarini et al
2012;  Visovsky et  al  2006).  Även  om det  fortfarande  råder  oklarheter  om den  underliggande
mekanismen,  har  det  föreslagits  att  de  ökade,  cirkulerande  nivåerna  av  östrogen,  insulin,
insulinliknande tillväxtfaktor (IGF) och andra hormonella faktorer hos överviktiga patienter kan
främja celldelning hos bröstcancerceller (Bao et al 2015). Viktökning är även förenat med en rad
negativa effekter på livskvaliteten, allmänna hälsan och patientens självbild (Makari-Judson et al
2014; Demark-Wahnefried 2008).
Viktökning  i  samband  med  cytostatikabehandling  framkallar  ogynnsamma
kroppssammansättningsförändringar  hos  kvinnor  med  bröstcancer  (Demark-Wahnefried  2008;
Visovsky  et  al  2006).  Dessa  förändringar  associerades  med  förlust  av  muskelmassa  och  ökad
fettmassa.  Detta  mönster  av  kroppssammansättningsförändringar  innebär  negativa  funktionella
konsekvenser  såsom minskad muskelstyrka och fysisk funktion  (Visovsky et  al  2006;  Demark-
Wahnefried 2008).

Fatigue, sömnstörningar och andra biverkningar

Fatigue är det vanligaste symtomet som rapporterats av kvinnor under cytostatikabehandling för
bröstcancer (de Jong et al 2004; de Jong 2006).  Denna typ av fatigue skiljer sig från den vanliga
känslan av trötthet och tillståndet lindras inte genom att sova och vila. Cancerrelaterad fatigue har
definierats som smärtsam och ihållande och upplevs som en flerdimensionell subjektiv upplevelse
av fysisk, känslomässig och kognitiv trötthet eller utmattning. Cancerrelaterad fatigue kan påverka
patienternas  livskvalitet  och  funktionsförmågan  negativt  (Ancoli-Israel  2012;  Borneman  2012).
Byar  et  al  (2006)  visade  att  deltagarna  upplevde  en  måttlig  intensiv  nivå  av  fatigue  under
cytostatikabehandling som förblev stabil under behandlingen och avtog kraftigt efter behandlingen.
de Jong et al (2004) erhöll också ett liknande resultat i sin studie. de Jong et al (2004) visade också
att fatigue har negativ inverkan på den dagliga funktionen under cytostatikabehandlingen hos denna
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patientgrupp. Bortsett från fatigue kan cytostatikabehandling spela negativ roll när det gäller sömn
och dygnsrytm (Liu et al 2009; Savard et al 2009; Byar et 2006). Data från en studie av Savard et al
(2009) tyder på att patienternas dygnsrytm försämras successivt under cytostatikabehandling. En
annan studie som utfördes av Andersen et al (2014) visar att muskel- och ledvärk upplevs som
plågsamt av kvinnor med bröstcancer under cytostatikabehandling. Patienterna nådde sin smärttopp
mellan 2 och 9 dagar efter cytostatika administrationen och upplevelsen beskrevs som en stickande
smärta  och  en  känsla  av  rastlöshet  i  kroppen.  I  vissa  studier  har  fatigue  ibland  identifierats
tillsammans  med  andra  symptom  såsom  smärta,  sömnsvårigheter  och  depression  som  ett
symtomkluster bland kvinnor som behandlats för  bröstcancer under cytostatikabehandling (Liu et
al 2009; Byar et 2006 ). En studie av symtomkluster som genomfördes av Byar och hans kollegor
(2006) förekom det att symtomen uppträdde tillsammans under cytostatikabehandling hos denna
grupp  patienter.  Data  från  studie  Byar  och  hans  kollegor  (2006)  rapporterade  även  att
sömnstörningar  och  smärta  är  andra  intensiva  och  plågsamma  fysiska  symptom  under
cytostatikabehandling för denna population. Studien visar vidare att deltagarna upplevde depression
som mest  under fjärde cytostatikabehandlingen. Kvinnor med förhöjda nivåer depressiva symtom
har mer fysiska symtom och nedsatt funktion (Byar et al 2006). En annan studie av Liu och kollegor
(2009) visade att kvinnorna upplevde sämre sömn, högre fatigue och fler depressiva symtom under
cytostatikabehandling. Ett annat resultat som framträder i denna studie är att kvinnor som hade fler
symtom  före  cytostatikabehandlingen  upplevd  högre  grad  av  symptom  under
cytostatikabehandlingen jämfört med de som hade färre innan behandlingen (Liu et al 2009).

Fysisk aktivitet och hälsoeffekter

Med fysisk aktivitet menas generellt alla former av kroppsrörelser/muskelaktivitet som förbränner
energi/kalori.  Dessa kroppsrörelser  inkluderar  allt  från fysisk krävande arbetet  på jobbet  eller  i
hushållsarbete till aktiviteter som utfördes för nöjes skull exempelvis promenad, trädgårdsarbete,
friluftsliv,  fritidssysselsättning,  motion  och  träning  (Yrkesföreningar  för  fysisk  aktivitet  [YFA],
2008;  Södergren  et  al  2008).  Motion  kan definieras  som målmedveten  och  strukturerad  fysisk
aktivitet  som  är  upprepas  flera  gånger  i  syfte  att  förbättra  hälsan  och  välbefinnande  samt
upprätthålla konditionen (Södergren et al  2008; Yrkesföreningar för fysisk aktivitet [YFA], 2008).

Det är idag välkänt regelbunden fysisk aktivitet är värdefullt för det psykiska, fysiska och sociala
välbefinnande, vilket gör att fysiskt inaktiv livsstil bör undvikas. Den mänskliga kroppen mår bra av
rörelse och aktivitet. Fysisk aktivitet har många positiva hälsoeffekter hos friska människor. Fysisk
aktivitet gynnar hjärtat och blodcirkulationen samt förbättrar lungfunktionen. Hjärtats muskler blir
starkare till följd av fysisk aktivitet, vilket förbättrar hjärtats förmåga att pumpa ut mer blod per
slag.  Detta  resulterar  i  att  mer  syrerikt  blod  strömmar  till  muskler  och  organ.  Fysisk  aktivitet
förbättrar även kolesterol och fettnivåer och hjälper till att hålla blodkärlen öppna. Människor som
utför regelbunden fysisk aktivitet har ett mer effektivt immunförsvar som reducerar känsligheten för
infektioner. Regelbunden fysisk aktivitet har positiva effekter på benhälsa och motverkar benförlust.
Endorfin  produktion (kroppsegna,  naturliga  smärtstillande  medel)  och  halterna  av  hjärnsignal
substanserna serotonin,  dopamin och noradrenalin ökar vid fysisk aktivitet.  Regelbunden fysisk
aktivitet  sänker nivåerna  av  insulin  och  förhindrar  ohälsosam  viktuppgång.  Fysisk  aktivitet
stimulerar uppkomsten av nya nervceller, speciellt i hippocampus, som är centrum för inlärning och
minne i hjärnan (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet [YFA], 2008; Faskunger 2013).
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Problemformulering

Bröstcancer och cytostatikabehandling påverkar kvinnor på olika sätt under behandlingsperioden.
Negativa effekter av cytostatikabehandling kan ha en betydande inverkan på patientens livskvalitet
och välbefinnande. Enligt I ICN:s (International Council of Nurses) etiska kod för sjuksköterskor
finns det fyra grundläggande ansvarsområden för sjuksköterskor; främja hälsan, motverka sjukdom,
förebygga ohälsa samt lindra lidande. Vilken innebär att sjuksköterskan bör hitta lämpliga strategier
för  att  främja  hälsan  och  lindra  lidande  hos  patienter.  Genom  att  granska  studierna  i
problemområdet vill författaren skapa en samlad bild av vilka hälsoeffekter fysisk aktivitet kan ge
patientgrupp. Kunskapen bidrar till hur sjuksköterskor kan stödja och motivera patienterna i syfte
att  hjälpa  dem  att  hantera  symtom  och  lindra  de  biverkningar  som  bröstcancer  och
cytostatikabehandling kan medföra. 

Syfte

Syftet med arbetet är att undersöka effekterna av fysiskt aktivitet hos kvinnor som behandlas med
cytostatika för bröstcancer. 
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Metod
Den metod som används i denna studie är litteraturstudie. En litteraturstudie bygger på  information
som  uppträder  ur  en  systematisk  sökning  och  kritisk  granskning  av  litteratur  inom  det  valda
problemområdet eller ämnet (Forsberg & Wengström 2013). Polit och Beck (2012) niostegsmodell
appliceras  på  den  valda  metoden.  Modellen  är  fritt  översatt  från  engelska  till  svenska  och
presenteras i löpande text.   

Det första steget i Polit och Beck (2012) niostegsmodell är beskrivning av syfte och frågeställningar
för litteraturstudien. Andra steget handlar om att utveckla en välplanerad sökstrategi. Tredje steget
innebär att genomföra sökstrategin i relevanta databaser. I steg fyra väljs vetenskapliga studier ut
vars titlar  och abstrakt  överensstämmer med syftet.  Därefter  kommer steg fem i  modellen som
innebär  att  de  framtagna  artiklarna  ska  läsas  noggrant  i  sin  helhet.  I  sjätte  steget  utförs
kvalitetsbedömning av ingående artiklar.  Det  sjunde steget  i  modellen innehåller  insamling och
analys  av  data.  Steg  åtta  i  processen  innebär  att  insamlad  material  från  ingående  studierna
kombineras  och  placeras  under  olika  huvudteman  och  underteman  på  en  strukturerat  sätt.  Det
nionde och sista steget i Polit  och Beck (2012) modell  handlar om att  presentera och diskutera
slutresultatet.

Litteratursökning

Enligt steg 1 i Polit och Beck (2012) niostegsmodell  identifierades ett problemområde, utformades
en problemformulering och ett syfte med litteraturstudien. I  steg 2 bestämdes sökstrategierna och
sökorden och det genomfördes en litteratursökning i databaserna PubMed  och CINAHL enligt steg
3. CiNAHL innehåller artiklar om omvårdnad medan databasen PubMed publicerar artiklar inom
medicin. I databasen PubMed används sökorden;  ”Breast Neoplasms"[Mesh], "Exercise"[Mesh],
"Drug Therapy"[Mesh],  som sedan kombinerades  den med booleska termen AND i  en  separat
sökning,  vilket  resulterade  i  49  artiklar  (Tabell  1).  Sökorden  som  användes  i  CINAHL var;
(MH”Breast Neoplasms”), (MH”Chemotherapy, Cancer”),  Physical activity or exercise [fritex] ,
som kombinerades med hjälp av booleska termen AND. Dessa sökord gav 64 artiklar,  varav 2
externa dubbletter (Tabell 2). 

Inklusionskriterier

• Engelska, svenska och norska språket

• Artiklar som publicerades mellan åren 2004-2014

• Artiklar som är vetenskapligt granskade, så kallad peer reviewed 

• Kvinnliga patienter över 18 år som har behandlats för bröstcancer med cytostatika

• Artiklar  som  beskriver  intervention  med  fysisk  aktivitet/motion  som  genomförs  under
cytostatikabehandling

•  Artiklar som har studerat patienter som erhållit neoadjuvant eller adjuvant

cytostatikabehandling 
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Exlusionskriterier

• Artiklar  som  har  studerat  patienter  som  fått  annan  behandling  utöver  cytostatika,  som
strålbehandling och hormonbehandling

• Artiklar som har inriktat sig manliga bröstcancerpatienter

Tabell 1. PubMed

Sökning Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3
S1 Breast Neoplasms"[Mesh] 95805
S2 "Exercise"[Mesh] 70699
S3  "Drug Therapy"[Mesh] 406470
S4 S1 AND S2 AND S3 49 11 11 11
Summa 11
[MeSH] = Medical Subject Headings

Tabell 2. CINAHL

Sökning Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3
S1 (MH”Breast Neoplasms”) 26706
S2 (MH”Chemotherapy, Cancer”) 9260
S3 Physical activity or exercise [fritex] 84436
S4 S1 AND S2 AND S3 64 (2) 4 (2) 2 2
Summa 2
[MH] = Major Headings

Siffror inom (  ) visar externa dubbletter.

Urval 1

Totalt identifierades 49 artiklar efter tillämpningen av de bestämda sökorden i databasen Pubmed
för  granskning.  I  steg  fyra  lästes  artiklarnas  titel  och  abstrakt  enligt  Polit  och  Beck  (2012)
niostegsmodell.  30 artiklar  valdes  bort  på grund av  att  de inte  svarade mot studiens  syfte  och
ytterligare 7 artiklar eliminerades bort utifrån exklusionskriterierna, eftersom de handlade om olika
behandlingsmetoder  (t.ex.  hormonbehandling  och strålbehandling).  Vidare  en artikel  uteslöts  på
grund av att den inte var fullständig. De återstående 11 artiklar från PubMed erhölls för urval 2
(Urval 1 i tabell 1). 
Efter en översyn av titlar och sammanfattning av samtliga 64 artiklar (två externa dubbletter) som
framkom i  CINAHL,  visade  det  sig  att  45  artiklar  inte  överensstämde  med syftet  och  därmed
exkluderades.  Två  artiklar  exkluderades  på  grund av  att  de  inte  särskilde  olika  behandlingar  i
resultatet. Vidare tre artiklar var inte peer-reviewed, fyra artiklar var inte fullständiga, två artiklar
saknade abstrakt och fyra artiklar var expertutlåtande artiklar och eliminerades därmed  ur studien.
Sammanlagt två artiklar valdes till urval 2 från CINAHL för vidare granskning (Urval 1 i tabell 2).

Urval 2

Efter första urval  återstod  13 artiklar  som lästes djupare för att förstå helheten av studien enligt
steg fem Polit  och  Beck (2012) niostegsmodell.  I  detta  steg utesluts  artiklar  som bedöms vara
irrelevanta för litteraturstudiens syfte. (Urval 2 i tabell 1 och 2). Samtliga 13 studier bedömdes vara
relevanta och gick därför vidare till kvalitetsgranskning.
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Urval 3

I steg sex ur Polit och Beck (2012) niostegsmodell genomfördes kvalitetsgranskning av artiklarna
med  hjälp  av  en  granskningsmall  för  kvalitetsbedömning.  Samtliga  13  studier  uppfyllde  alla
kriterierna och valdes ut för dataanalys. (Urval 3 i tabell 1 och 2). 

Databearbetning

Efter att alla relevanta studier identifierades, analyserades material från artiklarnas resultat utifrån
steg sju i Polit och Beck (2012) niostegsmodell. Artiklarnas innehåll lästes i sin helhet ett flertal
gånger för att kritiskt granska att resultatet svarade på syftet. Resultatavsnitten lästes återigen och
de  meningsbärande  enheterna  som  rörde  studiens  syfte  markerades  med  olika  färgpennor.  De
meningsbärande enheterna från de olika studierna kombinerades därefter  under  olika kategorier
med författare och titel i ett elektronisk Word- dokument, i enlighet med steg åtta i Polit och Beck
(2012) modell. Under arbetsgången har författaren fått hjälp genom kommentarer från handledaren.
De framtagna fyndmaterialen ur de 13 olika studiernas forskningsresultat presenterades sedan under
åtta olika huvudkategorier med referenser enligt det nionde steget i Polit och Becks (2012) modell. 

Etiska ställningstagande

I litteraturstudien används enbart vetenskapliga artiklar som var granskade och godkända av etiska
kommittéer.  Alla  artiklar  som uppfyllde inklusionskriterierna och svarade på syftet  redovisades.
Förklaringar  varför vissa studier  uteslöts  ur  litteraturstudien motiverades.  All  resultat  från varje
studie som svarade på syftet presenterades, med andra ord valdes det inte ut material ur resultat som
endast överensstämde och bekräftade hypotesen eller förväntningar (Forsberg & Wengström 2013).
För att undvika feltolkningar och missuppfattningar lästes de valda artiklarna igenom flera gånger.
Artiklarnas resultat översattes till svenska på ett korrekt sätt med hjälp av engelsk-svensk lexikon. 
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Resultat
Resultatet baserades på 13 kvantitativa artiklar. Fysisk aktivitet under cytostatikabehandling visade
sig ha effekt på  fysisk kondition och styrka, kroppssammansättning och  bentäthet, sömnproblem,
smärta, psykisk ohälsa, kognitiv svikt och livskvalitet, nutritionsrelaterade symtom samt cytostatika
tolerans. Även en studie av Courneya et al (2014e) undersökte effekterna av fysisk aktivitet under
cytostatikabehandling om förlänger fysisk aktivitet den sjukdomsfria överlevnaden hos bröstcancer
patienter.  Resultatet  indikerade  att  fysisk  aktivitet  under  cytostatikabehandling  för  bröstcancer
förbättrade åtta års sjukdomsfri överlevnad hos patienter i träningsgruppen (82,7 %) jämfört med
kontrollgruppen (75,6 %) samt förlängde den totala överlevnaden bland kvinnor, träningsgruppen
(91,2 %) jämfört med kontrollgruppen (82,7 %).

Fysisk kondition och styrka 

Sex utav studierna utvärderade effekterna av fysisk aktivitet/motion på fysisk kondition och styrka
hos kvinnor som genomgår cytostatikabehandling för bröstcancer (Courneya et al 2007a; Courneya
et al 2013b; Yang et al 2011; Vincet et al 2013; van Waart  et al 2015; Schmidt et al 2015). En studie
av van Waart  och hans kollegor  (2015) rapporterade att  kvinnor  som följde antingen hög eller
lågintensiv träningsprogram visade bättre gensvar i fysisk funktion (P ≤ .001) och kondition (P< .
001) än kvinnor som inte tränade under cytostatikabehandling. Kondition förbättrades hos kvinnliga
bröstcancerpatienter efter regelbunden genomförde  konditionsträning  under cytostatikabehandling
(Courneya et al 2013b; Courneya et al 2007a; Vincet et al 2013). Vincet et al (2013) observerade
även att kvinnor som tränade under cytostatikabehandling förbättrade sin gånghastighet avsevärt än
kvinnor  i  kontrollgrupp,  som  utvärderas  med  hjälp  av  6-minuters  gångtest.  En  förbättrad
muskelstyrka  observerades  hos  kvinnor  som  styrketränade  under  hela  cytostatikabehandlingen
(Courneya et al 2007a; Schmidt et al 2015). En kombination av kondition och styrketräning ledde
till betydande förbättring av både muskelstyrka och uthållighet hos patienter än lågintensiv fysisk
aktivitet (Courneya et al 2013b; van Waart  et al 2015). Resultaten efter sex månaders uppföljning
visade att  patienter  som var  fysiskt  aktiva under  cytostatikabehandlingen återvände tidigare  till
arbetslivet  (P=0,012)  samt  arbetade  flera  timmar  mer  per  vecka  (P=0,014)  än  otränade
kontrollpersoner (van Waart et al 2015). Kvinnor som var fysiskt aktiva under behandlingstiden
upplevde mindre dyspné (Yang et al 2011; Backman et al 2014).

Kroppssammansättning och bentäthet

Sambandet mellan fysisk aktivitet och kroppssammansättning och bentäthet förekom i dessa studier
(Courneya  et  al  2007a;  Demark-Wahnefriedet  et  al  2008;  Swenson et  al  2009;  Courneya  et  al
2013b).  En studie av Courneya et  al  (2007a) förekom det  att  kvinnor  som styrketränade under
behandlingen ökade sin muskelmassa (P=0,015) jämfört med kvinnor i kontrollgruppen. Resultaten
av  samma  studie  visade  även  att  kroppsfettsprocenten  var  något  lägre  hos  kvinnor  som
konditionstränade regelbundet under behandlingen än kvinnor i kontrollgruppen. I motsats till sin
tidigare  studie  Courneya  et  al  (2013b)  observerades  inga  skillnader  mellan  grupperna  gällande
kroppssammansättning under behandling. Däremot observerades en ökning av BMI, midjemått och
kroppsfett hos kvinnor i en studie av Demark-Wahnefried et al (2008) som utvärderade effekterna
av  fysisk  aktivitet  ensam,  eller  i  kombination  med  kostprogram på  kroppssammansättning  och
bentäthet. I samma studie observerades ingen signifikant skillnad gällande fysisk aktivitet effekter
på bentäthet mellan grupperna från baslinje och sex månaders uppföljning. I en studie av Swenson
et al (2009) förekom det  däremot att skelettmuskelmassan minskade signifikant i träningsgruppen
när den jämfördes med en patientgrupp som erhöll bisfosfonatbehandling under det första året av
cytostatikabehandling. I samma studie noterades även att kroppens fettprocent ökade något under de
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12 månader för både grupper, medan kroppsvikten var relativt stabil (Swenson et al 2009).  

Fatigue

Fysisk aktivitets effekt på fatigue. Flera studier har visat att motion under cytostatikabehandling kan
ge  lindrande  effekter  på  symtomet  cancer  relaterade  fatigue  som  ofta  upplevs  av
bröstcancerpatienter (Wu et al 2008; Yang et al 2011; Courneya et al 2013b; Vincent et al 2013;
Schmidt et al 2015; van Waart et al 2015). Konditionsträning under tre dagar i veckan med måttlig
intensitet  minskar  fatigue  (Courneya  et  al  2013b;  Courneya  et  al  2007a).  Dessa  resultat
överensstämmer med Yang et  al  (2011) som visade att  kvinnor som gick en rask promenad tre
timmar  per  vecka  rapporterade  en  minskad  fatigue  (P<0·001)  under  cytostatikabehandling  än
kontrollgruppen.  Wu et  al  (2008) bedömde i  sin  studie effekterna av fysisk aktivitet  på cancer
relaterade fatigue under den tredje cykeln av cytostatikabehandling med hjälp av 11-punkt numerisk
skattningsskala  som  varierade  från  0  till  10.  Kvinnor  i  träningsgrupp  fick  instruktion  att
rutinmässigt träna tre gånger i veckan eller mer, på måttlig intensitet i minst 20 minuter. Deltagarna
skattade  sin  värsta  fatigue  på  den  första  dagen  av  cytostatikabehandling,  vilket  var  lägre  hos
kvinnor  som tränade än de som var i  kontrollgrupp.  Resultat  från samma studie visar  även att
kvinnor i kontrollgruppen som inte utförde fysisk träning rapporterade ständigt en högre grad av
fatigue under studieperioden.  Kvinnorna som styrketränade under cytostatikabehandling upplevde
mindre fatigue än kvinnor som valde muskelavslappningsövning (Schmidt et al 2015). van Waart et
al (2015) jämförde i sin studie effekterna av fysisk aktivitet på fatigue med hjälp av frågeformuläret
Multidimensional Fatigue Inventory. Det bedömer fem dimensioner av fatigue; allmänt, fysisk och
psykisk fatigue, minskad aktivitet och minskad motivation. Resultaten av denna studie indikerade
att patienter som följde högintensivt träningsprogram upplevde en signifikant minskning i alla dessa
aspekter jämfört med kontrollgruppen som inte tränade. I sin studie använde van waart et al (2015)
även Fatigue Quality List Scale för att fånga upp olika uppfattningar om upplevelsen av fatigue.
Patienter i träningsgruppen upplevde signifikant mindre på ”frustrerande” och ”skrämmande” och
signifikant högre på ”behagligare” jämförelse med de inte tränade. Däremot i studierna Vincent et al
(2013) och Swenson et al (2009) visades ingen effekt av fysisk aktivitet på fatigue.

Sömnproblem

Sambandet  mellan fysisk aktivitet  och sömnproblem  förekom i  dessa studier  (Yang et  al  2011;
Courneya  et  al  2014d;  Swenson  et  al  2009).  Deltagarna  i  ett  12-veckors  hembaserat
träningsprogram rapporterade mindre sömnproblem och dåsighet under cytostatikabehandling  än
de som var i kontrollgrupp som inte tränade. Det hembaserade träningsprogrammet bestod av rask
promenad,  tre  timmar  per  vecka  under  tolv  veckor  (Yang  et  al  2011).  Höga  nivåer  av
konditionsträning  (50  till  60  minuter  tre  dagar  i  veckan)  ensam  eller  i  kombination  med
styrketräning tre dagar i veckan förbättrade sömnkvaliteten och en rad olika sömn aspekter som
sömneffektivitet, sömnvaraktighet och sömnlatens (den tid det tar innan man somnar) i jämförelse
med en mindre mängd konditionsträning (25-30 minuter tre dagar i vecka) (Courneya et al 2014d). I
en studie av Swenson et al (2009) förekom det däremot att kvinnor som gick 10 000 steg om dagen
upplevde  inte  någon  nämnvärt  förbättring  av  sömnproblem  mellan  basline  och  tolv  månaders
uppföljning.

Smärta

Fyra artiklar indikerar att fysisk aktivitet verkar ha smärtstillande effekter under behandling (Yang
et al 2011; Courneya et al 2013b; Backman et al  2014;  van Waart  et al 2015). 50–60 minuter
konditionsträning 3 dagar/vecka behövs för att få nytta av träningen när det gäller kroppslig smärta
(Courneya et al 2013b). I en annan studie förekom att en rask promenerad på 30 minuter vid 6
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tillfällen per vecka förminskar smärtupplevelsen. Denna förbättring skedde redan efter 6 veckors
träning  hos  bröstcancerpatienter  under  cytostatikabehandling  (Yang  et  al  2011).  En  studie  av
Backman et al (2014) konstaterades att 10 000 steg varje dag under 10 veckor minskade smärtan
samt svullnad/ödem och nedsatt rörlighet runt det opererade bröstet betydligt under behandlingen.
Kvinnor som följde antingen en låg intensitet fysisk aktivitet  eller en hög intensitet styrketräning
upplevde mindre smärta än kvinnor i kontrollgruppen (van Waart  et al 2015).

Psykisk ohälsa, kognitiv svikt och livskvalitet

Sambandet mellan fysiskt aktivitet, psykiskt välbefinnande och livskvalitet förekom i dessa studier
(Courneya et al 2007a; Wahnefried et al 2008; Marjam et al 2010; Yang et al 2011; Schmidt et al
2015;  van  Waart  et  al  2015).  Resultaten  från  en  studie  av  Yang  et  al  (2010)  har  visat  att
bröstcancerpatienter rapporterade lägre humörstörningar (P<0·001) efter att de följde ett 12-veckors
hembaserat  träningsprogram under  behandlingen.  Detta  resultat  bedömdes  med  hjälp  av  Mood
States-Short  Form  (POMS-SF)  skalan,  som  fokuserade  på  domäner  som  spänning-ångest,
depression-nedstämdhet,  ilska-fientlighet,  tröghet  och  förvirring.  Både  styrketräning  och
konditionsträning  tre  dagar/vecka  förbättrade  självkänslan  hos  patienter  under  behandling.
Gynnande  effekter  av  fysisk  aktivitet  på  ångest,  depression  och  livskvalitet  observerades  hos
patienter under behandling (Courneya et al 2007a). I studierna av Swenson et al (2009), Wahnefried
et al (2008) och Schmidt et al (2015) framkom det däremot att fysisk aktivitet inte var effektivt för
att lindra depression och ångest under cytostatikabehandling. Maryam et al (2010) granskade i sin
studie  rollen  av  ett  designat  träningsprogram  för  livskvalitet  hos  kvinnor  under
cytostatikabehandling.  Livskvalitet-bröstcancer  (QOL-BC)  frågeformulär  användes  för  att  mäta
deltagarnas livskvalitet utifrån de fysiska, emotionella, sociala och andliga dimensionerna. Denna
studie kom fram till att konditionsträning tre till fem dagar i veckan under nio veckor  framkallar
positiva effekter i alla dessa aspekter av livskvalitet (Marjam et al 2010).  Styrketräningsprogram
förbättrade vissa domäner av livskvalitet såsom roll, fysisk och social funktion (Schmidt et al 2015).
Konditionsträning eller en kombination av konditions-och styrketräning, 50-60 minuter 
tre  dagar/veckan under  cytostatikabehandling  har  visat  sig  vara  mer  effektivt  när  det  gäller  att
hantera endokrina symtom (värmevallningar, svettningar) än konditionsträning, 25-30 minuter, 
tre  dagar/veckan (Courneya et  al  2013b).  van Waart  et  al  (2015)  rapporterade  att  kvinnor  som
utförde  en  kombinerad  styrke-  och  konditionsträning  med  medelhög  till  hög  intensitet hade
signifikant  bättre  kognitiv  funktion  jämfört  med  kvinnor  som  var  deltagare  i   lågintensiv
aktivitetsprogram och kontrollgrupp som inte  tränade.  Minnet  förbättrades  hos  kvinnor  som är
fysisk aktiva under behandlingen (Yang et al 2011).

Nutritionsrelaterade symtom

Kvinnor som gick en rask promenad i 30 minuter 6 ggr/vecka rapporterade en lägre svårighetsgrad
av symptom som muntorrhet,  aptitlöshet,  illamående och kräkningar  under behandlingsperioden
(Yang  et  al  2011).  Jämfört  med  de  kvinnor  som  inte  följde  ett  träningsprogram,  observerade
forskarna  att  kvinnor  som ägnade  sig  åt  måttligt  och  högintensiv  fysisk  aktivitet  rapporterade
mindre illamående och kräkningar (van Waart  et al 2015). Muskelavslappningsövningar gav bättre
resultat  vid  besvär  av  muntorrhet  under  cytostatikabehandling  än  styrketräning  (Schmidt  et  al
2015). I en studie av Swenson et al (2009) förekom det däremot att ingen effekt av fysisk aktivitet
observerades hos patienter under behandling på symtom som aptitlöshet, illamående och muntorrhet
mellan baslinjen och tolv månaders uppföljning.
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Cytostatikatolerans

Få  kvinnor  i  en  måttlig  till  högintensiv  träningsgruppen  behövde  en  dosjustering  av  sin
cytostatikabehandling,  vilket  innebär  att  ju  högre  intensitet,  desto  högre  tolerans  mot
cytostatikabehandlingens biverkningar  (van Waart et al 2015).  Kvinnor som styrketränade under
cytostatikabehandling  var  betydligt  mer  benägna  att  slutföra  alla  planerade  cykler  av
cytostatikabehandling än kvinnor i kontrollgruppen som inte hade genomgått träningsprogrammet
(Courneya  et  al  2007a).  Alla  typer  av  motion  hjälpte  patienterna  att  slutföra  den
cytostatikabehandlingen (Courneya et al 2013b). Till exempel visade en studie av Yang et al (2011)
att kvinnor som tränade upplevde domningar/stickningar i lägre grad.
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Diskussion

Resultat diskussion

Syfte  med  litteraturstudien  var  att  beskriva  effekterna  av  fysisk  aktivitet  under
cytostatikabehandling för kvinnliga bröstcancerpatienter. Utifrån resultat förekom ett flertal effekter
som delades in i följande åtta kategorier; ”fysisk kondition och styrka”, ”kroppssammansättning och
bentäthet",  "fatigue",  "sömnproblem”,”smärta”,  ”psykisk ohälsa,  kognitiv svikt och livskvalitet”,
”nutritionsrelaterade symtom” samt ”cytostatikatolerans”.

Ett mycket viktigt resultat, som framträder ur litteraturstudien, är att kvinnor som var fysiskt aktiva
under  hela  cytostatikabehandlingen  upplevde  bättre  fysisk  fitness,  såsom kondition  och  styrka.
Detta förbättrade i sin tur patienternas förmåga att fungera bättre inom det dagliga livets aktiviteter
(Courneya et al 2007a; Courneya et al 2013b; Yang et al 2011; van Waart  et al 2015; Vincet et al
2013).  van Waart et  al  (2015) visade i  sin studie att  kvinnor  som  följde antingen ett  hög eller
lågintensivt träningsprogram återvände tidigare till arbetslivet och arbetade flera timmar mer per
vecka  än  otränade  kontrollpersoner.  Litteraturstudiens  resultat  stämmer  överens  med  en  studie
utförd av Al-Majid et al (2015), som visade positiva effekterna av fysisk aktivitet på kondition.
Även  en  ny studie  av  Courneya  et  al  (2014f)  visade  positiva  effekterna  av  fysisk  aktivitet  på
kondition,  men  också  på   muskelstyrka.  Liknande  betydande  effekter  av  fysisk  aktivitet
rapporterades  även hos  äggstockscancerpatienter  under  cytostatikabehandling  av  vissa  studier. I
studierna av Newton et al (2011) och Mizrani et al (2015) förekom att kvinnor som var fysiskt
aktiva  under  cytostatikabehandling  för  äggstockscancer  upplevde  bättre  fysisk  funktion  och
muskelstyrka.

Resultaten  från  denna  litteraturstudie  tyder  på  att  fysisk  aktivitet,  såsom  måttligt  intensiv
konditionsträning eller styrketräning, eller i kombination av både, hjälper kvinnorna att hantera och
förhindra en ökning av cancer relaterad fatigue under behandling (Courneya et al 2007a; Wu et al
2008; Yang et al 2011; Courneya et al 2013b; Schmidt et al 2015; van Waart  et al 2015). Detta
resultat överensstämmer med forskningsresultatet av en ny studie av Travier et al (2015) som tyder
på  att  kvinnor  som  genomförde  ett  18-veckors  träningsprogram  under  överinseende  av  en
sjukgymnast, som involverade både konditionsträning och styrketräning, upplevde betydligt mindre
fatigue under cytostatikabehandling jämfört med kontrollgruppen. En studie av Mizrahi et al (2015)
undersökte effekterna av fysisk aktivitet hos äggstockscancerpatienter. Data från studien visar att
äggstockscancerpatienter rapporterade mindre besvär av fatigue efter att deltagit i träningsprogram
under cytostatikabehandling.

I föreliggande litteraturstudiens resultat förekom det att fysisk aktivitet under cytostatikabehandling
förbättrade självkänslan och humörstörningar hos bröstcancerpatienter (Courneya et al 2007a; Yang
et al 2011). Courneya et al (2007a) observerade i sin studie gynnande effekter av fysisk aktivitet på
ångest och depression.  Liknande resultat  erhölls i  en ny studie av Courneya et  al (2014c),  som
rapporterade att kondition träning under cytostatikabehandling förbättrade patienternas självkänsla,
vilket i sin tur dämpade effekterna av depression, oro och ångest.

Marjam et al (2010) visade i sin studie att regelbundna övningar kan främja patienternas livskvalitet
i fysiska, psykiska, sociala och andliga dimensioner. I studien utförd av Courneya et al (2007a)
förekom det att fysisk aktivitet under cytostatikabehandling bidrar till en ökad livskvalitet genom att
förbättra  den  fysiska  konditionen,  självkänslan,  muskelstyrkan  och  muskelmassan  hos  dessa
patienter.  Schmidt  et  al  (2015) visade i  sin studie att  styrketräning under  cytostatikabehandling
förbättrade  vissa  domäner  av  hälsorelaterad  livskvalitet,  inklusive  fysisk  funktion,  rollfunktion,
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social funktion och fatigue. Litteraturstudiens resultat överensstämmer med studien av Headley et al
(2004) som undersökte  effekterna  av  ett  sittande  träningsprogram hos  kvinnor  med  avancerad
bröstcancer. Data från studien tyder på att kvinnor som utförde sittande träningsprogram tre gånger i
vecka under fyra cyklar av cytostatikabehandling upplevde minskad fatigue och bättre livskvalitet
än kvinnor som inte tränade.

De flesta  studier  använde konditionsträning i  sina  studier  (med konditionsmaskiner  som cykel,
löpband eller promenader utomhus ).  Träningsintensiteten varierade från lätt till måttligt, med en
träningsfrekvens  på  2-7  dagar/vecka  mellan  studierna.  Styrketräningen  involverade  de  stora
muskelgrupperna, 2-3 set med 8-12 repetitioner och med en träningsfrekvens på 2-3 gånger per
vecka. Träningsintensiteten varierade från 60 % till 80 % av maxpulsen. De flesta studier använde
även en kombination av konditions- och styrketräning. Träningsprogrammens längd varierade från
5-  veckor  till  12  månader  mellan  studierna.  Med  tanke  på  att  fysisk  aktivitetsform,  intensitet,
frekvens och varaktighet varierade mellan studierna är det svårt att generalisera resultaten för hela
patientpopulationen, patienter med bröstcancer under cytostatikabehandling. I dagsläget kan det inte
fastställas vilken form, intensitet och frekvens av fysisk aktivitet som fungerar bäst.

Föreliggande  litteraturstudie  visar  att  regelbunden  fysisk  aktivitet  har  många  hälsofördelar  hos
bröstcancer patienter under cytostatikabehandling. Riskerna med en inaktiv livsstil och fördelarna
med fysisk  aktivitet  bör  uppmärksammas  ytterligare  inom cancervården.  Sjuksköterskan har  en
viktig roll för att främja fysisk aktivitet bland stillasittande patienter under pågående behandling.
Sjuksköterskan  bör  informera  och  undervisa  patienter  om  fördelarna  med  fysisk  aktivitet  och
uppmuntra  dem  till  att  vara  fysiskt  aktiva  under  behandlingen.  I  socialstyrelsens
kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) står det att sjuksköterskor ska;

”Ha förmåga att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och vid behov motivera till förändrade
livsstilsfaktorer. Identifiera och bedöma patientens resurser och förmåga till egenvård, undervisa
och stödja patienter  och närstående,  individuellt  eller  i  grupp,  i  syfte  att  främja hälsa och att
förhindra ohälsa motverka komplikationer i samband med sjukdom, vård och behandling” 
(Socialstyrelsen, 2005).

Metod diskussion

En litteraturstudie valdes för att beskriva effekterna av fysisk aktivitet under cytostatikabehandling
hos  kvinnliga  bröstcancerpatienter.  I  denna  litteraturstudie  produceras  resultatavsnittet  ur
forskningsresultat  från  13  olika  vetenskapliga  artiklar.  Vilken  innebär  att,  ”bästa  tillgängliga
vetenskapliga faktaunderlag (evidens)” (Wengström & Forsberg 2008) har framtagits genom kritisk
granskning och systematisk undersökning av vetenskapliga artiklar i relevanta och mest lämpliga
databaser såväl PubMed som CINAHL. Polit och Becks (2012) niostegsmodell användes för att få
vägledning i hur litteraturstudien ska planeras, organiseras och struktureras.

Alla 13 artiklar var kvantitativa artiklar och dessa presenteras i en artikelmatris (Bilaga 1). Att alla
artiklar var  kvantitativa kan tyckas vara en svaghet  i  litteraturstudien då inte finns studier  som
grundas  på  patienternas  egna  beskrivningar  av  effekterna  av  fysiskt  aktivitet  (ex.  intervjuer,
kvalitativ  metod),  jmf  med  frågeformulär  där  förutbestämda  frågor  besvaras.  Å  andra  sidan,
kvantitativa tillvägagångssätt är lämpligast för att mäta effekterna av fysisk aktivitet med hjälp av
giltiga  och  pålitliga  olika  mätinstrument  (frågeformulär) som sedan  återspeglades  i  tabell  och
diagram vilket erbjuder saklig och objektiv information (Polit & Beck 2012).

Vetenskapliga  artiklar  söktes  i  relevanta  databaser  med  hjälp  av  följande  sökorden,  "[Breast
Neoplasms"[Mesh],  "Exercise"[Mesh],  "Drug  Therapy"[Mesh],  (MH”Breast  Neoplasms”),
(MH”Chemotherapy,  Cancer”)  och Physical  activity  or  exercise  [fritex].  Författaren  anser  att
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sökorden var relevanta för det valda syftet och områdestäckande.  Vid sökning i PubMed används
enbart MeSH-termer (Medical Subject Headings). I Cinahl används till en början Cinahl Headings
på alla sökord, vilket motsvarade en relevant artikel, bortsett från externa dubbletter. Men (MH ”
Exercise +”) ändrades sedan till  fritextsökorden  Physical activity or exercise  då författaren fick
fram två relevanta artiklar.  I PubMed användes sökordet  exercise eftersom  Physical activity inte
finns som  MeSH termer. 

Artiklarna som ingår i litteraturstudien har undersökt effekter av fysisk aktivitet hos patienter med
bröstcancer,  varav  en  undersökte  effekterna  av  fysisk  aktivitet  hos  båda  bröst-  och
kolorektalcancerpatienter. Detta ses som en svaghet då endast vissa delar av artikelns resultat, som
enbart rörde bröstcancerpatienter, kunde användas i litteraturstudien.

Fyra av artiklarna i litteraturstudien tillhör samma författare och nästan samma forskargrupp, dock
har studierna fokuserat på olika effekter av fysisk aktivitet och därför inkluderas de i studien. Detta
tyder också på att forskarna är experter inom det aktuella forskningsområdet.

Artiklarna som användes i litteraturstudien utfördes i Sverige, Nederländerna, Tyskland, Frankrike,
Kanada,  USA,  Taiwan  och  Iran,  vilket  innebär  att  resultaten  av  litteraturstudien  är  i  stor
utsträckning generaliserbar till både nationell och internationell klinisk verksamhet. 

Artiklarnas publiceringsdatum begränsades till  de tio senaste åren för att  litteraturstudien skulle
presentera den senaste forskningen på området.

Klinisk betydelse

Det kom fram ett stort antal övertygande vetenskapliga bevis som tyder på att fysisk aktivitet är en
effektiv och genomförbar åtgärd och i allmänhet säker för kvinnor med bröstcancer under pågående
cytostatikabehandling.  Fysisk  aktivitet  bör  erbjudas  som  ett  icke-farmakologiskt  alternativ  för
kvinnor  med  bröstcancer  under  cytostatikabehandling,  eftersom  fysisk  aktivitet  bidrar  till  att
förbättra  den fysiska kapaciteten samt det  fysiska och psykiska välbefinnandet.  Fysisk aktivitet
bromsar  och  avlastar  flera  behandlingsrelaterade  biverkningar  och  symtom  såsom  fatigue,
sömnstörningar och smärta under aktiv cytostatikabehandling hos patienter, vilket i slutänden även
innebär minskade vårdkostnader för sjukvården. Fysisk aktivitet  bör därför vara en viktig del av
rehabiliteringen under och efter cytostatikabehandling. Sjuksköterskor bör motivera och uppmuntra
patient till fysisk aktivitet under cytostatikabehandling. Vid behov i samråd med andra i teamet för
att  frekvens,  varaktighet,  intensitet  och  typ  av fysisk aktivitet  bör  anpassas  efter  den enskildes
individuella egenskaper och möjligheter (t.ex. ålder, allmäntillstånd). 

Förslag till fortsatt forskning

Vidare studier krävs för att fastställa den optimala typ, intensitet och varaktighet av fysisk aktivitet
som anpassar sig efter egenskaperna hos den enskilde. Därför bör framtida forskning utveckla nya
forskningsprojekt  med  fokus  på  exempelvis;  olika  åldersgrupper,  övervikt,  allmäntillstånd  och
andra sjukdomstillstånd hos bröstcancerpatienter för att ge vårdpersonalen möjlighet att välja den
lämpligaste, evidensbaserade aktivitetsprogrammet för patienten.
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Slutsats 

Resultatet av studierna visade att fysisk aktivitet, med både måttlig och högintensiv, tolererades  i
allmänhet väl under cytostatikabehandlingen. Men det viktigaste var att hålla sig aktiv regelbundet
och undvika fysisk inaktivitet.  Fysisk aktivitet minskade svåra behandlingsrelaterade symtom som
fatigue samt lindrade smärtan, illamående och kräkningar och andra plågsamma symtom. Fysisk
aktivitet visade sig även ha positiv effekt på den fysiska funktionen samt muskelstyrkan, vilket i sin
tur ledde till en ökad förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet och bidrog därför till en ökad
livskvalitet.
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Bilaga 1 – artikelmatris 
Författare, Årtal 

& Land

Tidskskrift & Titel Syfte Metod, Design & 

Urval 

Intervention Huvudresultat 

1- van  Waart  H.,  Stuiver
MM.,  van  Harten  WH.,
Geleijn  E.,  Kieffer  JM.,
Buffart  LM.,  de  Maaker-
Berkhof  M.,  Boven  E.,
Schrama  J.,  Geenen  MM.,
Meerum  Terwogt  JM.,  van
Bochove A.,  Lustig V.,  van
den  Heiligenberg  SM.,
Smorenburg  CH.,
Hellendoorn-van  Vreeswijk
JA.,  Sonke  GS.,  Aaronson
NK.

2015

Nederländerna

J Clin Oncol

Effect  of  Low-Intensity
Physical  Activity  and
Moderate- to High-Intensity
Physical  Exercise  During
Adjuvant  Chemotherapy on
Physical  Fitness,
Fatigue,and  Chemotherapy
Completion  Rates:  Results
of  the  PACES Randomized
Clinical Trial.

Att utvärderade effekten av 
ett lågintensivt fysiskt 
aktivitetsprogram och ett 
måttligt till högintensivt 
träningsprogram på fysisk 
kondition, fatigue, 
hälsorelaterad livskvalitet 
och cytostatikatolerans 
jämfört med 
en kontrollgrupp.

Kvantitativ metod. 
En randomiserad 
kontrollerad 
multicenterstudie.

Urval: Slumpmässigt.
230 kvinnor av 536 valbara
patienter med bröstcancer.
Bortfall:23

Indelades n=230 
bröstcancerpatienter i tre 
grupper.  

Den första gruppen (n=76) 
följde ett måttligt till  
högintensivt kombinerad 
styrke- och konditionsträning
träningsprogram, övningar 
inriktade på stora 
muskelgrupper, med två 
serier av åtta repetitioner vid 
80 % av maxpulsen, två 
dagar/vecka i 20 
min./session, under 
överinseende av en 
sjukgymnast.  Patienterna 
uppmanades också att vara 
fysiskt aktiva minst 30 min., 
fem dagar/vecka utöver det 
övervakade programmet. 

Kvinnor i den andra gruppen 
(n=77) utförde ett 
lågintensivt 
konditionsträningsprogram 
som de kunde följa hemma, 
(30 minuters fysisk aktivitet 
per dag, fem dagar i veckan). 
Den tredje gruppen (n=77) 
följde inte ett 
träningsprogram.      

Ett lågintensivt fysiskt 
aktivitetsprogram och  
måttligt till högintensivt  
träningsprogram förbättrade
signifikant fysisk kondition,
fysisk funktion och 
minskade signifikant 
smärta, illamående och 
kräkningar jämfört med  
kontrollgrupp.



2-Schmidt ME., Wiskemann
J., Armbrust P., Schneeweiss
A., Ulrich CM., Steindorf K.

2015

Tyskland

Int J Cancer.

Effects  of  resistance
exercise  on  fatigue  and
quality  of  life  in  breast
cancer  patients  undergoing
adjuvant  chemotherapy:  A
randomized controlled trial.

Att  utvärdera effekterna av  
styrketräning med en 
kontrollgrupp som gjorde 
avslappningsövningar. Det 
primära syftet med studien 
var att bestämma effekten av
styrketräning på cancer 
relaterad fatigue jämfört 
med kontrollgrupp bland 
bröstcancerpatienter under 
cytostatikabehandling.
Sekundära syfte var att
uppskatta effekterna av 
styrketräning för 
livskvalitet, depression och 
kognitiv funktion.

Kvantitativ metod. 
Den BEATE studien en 
prospektiv, randomiserad, 
kontrollerad 
interventionsstudie. 

Urval: Slumpmässigt.
101 kvinnor av 112 valbara
patienter med bröstcancer.
Bortfall: 6 patienter. 

Indelades n=101 
bröstcancerpatienter i två 
grupper.
Ett 12-veckors 
styrketräningstränings
program (n=52) baserad på  
åtta olika 
styrketräningsmaskiner  (3 
set, 8-12 repetitioner på 60 %
- 80 % av maxpuls.)
Ett 12-veckors 
muskelavslappnings
grupp (n=49) utförde 
progressiv 
muskelavslappning. Både 
aktiviteterna utfördes i 60 
min. 3 ggr/vecka.

Den 12-veckors 
styrketräningsprogram 
gav signifikanta 
förbättringar på
den fysiska dimensionen av 
cancer relaterad fatigue men
inte för affektiva eller 
kognitiva fatigue .
 
Vidare förbättringar i vissa 
aspekter av livskvalitet 
observerades såsom fysisk 
funktion, rollfunktion och 
social funktion  i 
styrketräningsgruppen.

3- Vincet F., Labourey JL., 
Leobon S., Antonini MT., 
Lavau-Denes S., Tubiana-
Mathieu N.

2013
Frankrike

Eur J Phys Rehabil Med.

Effects of a home-based 
walking training program on
cardiorespiratory fitness in 
breast cancer patients 
receiving adjuvant 
chemotherapy: a pilot study.

Att undersöka effekterna av 
ett 12-veckors hembaserat 
promenadprogram på
kardiorespiratorisk 
kondition och fatigue.

Kvantitativ metod. Detta 
var en pilotstudie med hjälp
av en enda grupp design.

39 kvinnor av 157 valbara 
patienter med bröstcancer.
Bortfall: 5 patienter. 

Träningsprogram bestod av 
promenad  (började med  5 
min. uppvärmning och 
slutade 5 min. nedkylning) 
med intensitet på 50-60 % av 
maxpuls, inleddes med 5 min.
6 ggr/vecka  varefter stegrade
varaktigheten gradvis; 10 
min. 3 ggr/vecka, 15 min. 2 
ggr/vecka och slutligen
20 min. 2 ggr/vecka.

Fysisk aktivitet  ledde till 
betydande förbättringar i 
fysisk funktion och 
kondition. 

4- Courneya KS., Segal RJ., 
Mackey JR., Gelmon K.,  
Friedenreich CM., Yasui Y., 
Reid RD., Jespersen D.,  
Cook D., Proulx C., Trinh 
L.,  Dolan LB., Wooding E., 
Forbes CC., McKenzie DC.

2014
Kanada

Breast Cancer Res Treat

Effects of exercise dose and 
type on sleep quality in 
breast cancer patients 
receiving chemotherapy: a 
multicenter randomized 
trial.

För att undersöka effekterna 
av olika doser och typer av 
träning på sömnkvalitet hos  
bröstcancerpatienter som får
cytostatikabehandling.

Kvantitativ metod. 
En multicenterstudie.

Urval: Slumpmässigt.
296 kvinnor av 728 valbara
patienter med bröstcancer.

Två grupper körde 
konditionsträning. Den ena 
gruppen (n=95) tränade i 20- 
30 min. och den andra 
gruppen (n=99) tränade 50-
60 min.3 ggr/vecka. 
Den tredje gruppen 
(n=102) körde en 
kombination av 
konditionsträning och 
styrketräning, 50-60 min 
3 ggr/vecka. 

Konditionsträning,
50-60 min och kombinerad 
konditionsträning och 
styrketräning förbättrade 
vissa aspekter av 
sömnkvalitet jämfört med 
konditionsträning, 25-30 
min.



5- Courneya KS., McKenzie
DC., Mackey JR., Gelmon 
K., Friedenreich CM., Yasui 
Y., Reid RD., Cook D., 
Jespersen D., Proulx C., 
Dolan LB., Forbes CC., 
Wooding E., Trinh L., Segal 
RJ.

2013
Kanada

J Natl Cancer Inst,

Effects of exercise dose and 
type during breast cancer 
chemotherapy: multicenter 
randomized trial. 

Att undersöka effekterna av 
olika doser och typer av 
fysisk aktivitet på fysisk 
funktion och symptom hos 
bröstcancerpatienter under 
cytostatikabehandling.

Kvantitativ metod. 
En multicenterstudie.

Urval: Slumpmässigt.
301 kvinnor av 728 valbara
patienter med bröstcancer.
Bortfall: 3 patienter.

Två grupper  körde 
konditionsträning.
Den ena gruppen (n=96) 
tränade i 25-30 minuter och 
den andra gruppen (n=101) 
tränade 50-60 min, 
tre dagar/vecka. 
Den tredje gruppen (n=104) 
körde en kombination, som 
inkluderade 
konditionsträning och 
styrketräning (25-30 min. 
konditionsträning  och 30-35 
min. styrketräning, 
tre dagar/veckan). 

Inga skillnader i fysisk 
funktion konstaterades 
bland träningsprogram.

Ett 50-60 minuters 
konditionsträningsprogram 
var överlägsen ett 25-30 
min 
konditionsträningsprogram, 
för  kroppslig smärta och 
endokrina symtom. En 
kombination av 
konditionsträning och 
styrketräning förbättrade 
muskelstyrka och 
reducerade endokrina 
symptom i högre grad än 
log dos konditionsträning, 
25-30 min.

6- Backman M., Wengström 
Y., Johansson B., 
Sköldengen I.,  Börjesson 
S., Tärnbro S., Berglund Å.

2014
Sverige

Acta Oncol. 

A randomized pilot study 
with daily walking during 
adjuvant chemotherapy for 
patients with breast and 
colorectal cancer.

Att undersöka effekterna av 
fysisk aktivitet på 
livskvalitet och symptom 
hos patienter med 
bröstcancer och 
kolorektalcancer under 
cytostatikabehandling.

Kvantitativ metod.
Randomiserad kontrollerad 
studie.

Urval: Slumpmässigt.
77 patienter av 162 (Bröst 
n=120 och Kolorektal 
n=42) .
Bortfall: 4 patienter.
 

Deltagarna (n=35) i 
träningsgruppen deltog i en  
grupp promenad, en timme 
per vecka under 10 veckor 
(10 000 steg vardera dag, 
vilket motsvarar cirka 8km 
daglig promenad).
Deltagarna i kontrollgrupp 
(n=36) följde inte ett 
träningsprogram.

Signifikanta förbättringar 
konstaterades hos kvinnor i 
träningsgruppen gällande  
bröstcancerspecifika 
symtom [svullnad, rörlighet 
och smärta] (p=0,045) än 
kontrollgrupp.

7- Maryam A., Fazlollah A., 
Eesa M., Ebrahim H.,
Abbas V.

2010
Iran

Scandinavian Journal of 
Caring Sciences

The effect of designed 
exercise programme on 
quality of life in women 
with breast cancer receiving 
chemotherapy.

Att undersöka effekten av 
ett designat träningsprogram
på livskvalitet hos kvinnor 
med bröstcancer som får 
cytostatikabehandling. 

Kvantitativ metod.
En kvasi-experimentell 
design.

Urval: Icke slumpmässigt.
56 kvinnor av 60 valbara 
patienter med bröstcancer.
Bortfall: Ingen bortfall.

Patienterna i träningsgruppen
(n=28) följde ett designat 
träningsprogram, 3-5 dagar 
per vecka, som varade i 9 
veckor. 
Uppvärmningsperioden 
omfattade, 4 min. jogging 
och 6 min. stretchövningar  
Huvud programmet, innehöll 
en rad övningar på övre och 
nedre extremitet samt bålen. 

Betydande förbättringar i 
fysisk (p=0,004), emotionell
(p=0,01), sociala (p=0,02) 
och andlig (p=0,45) 
dimensioner samt den totala
livskvalitet (p=0,003) 
observeras hos kvinnor  i 
studiegruppen efter 
träningsprogrammet.



Varaktigheten av träning  var 
5 min. under den första 
veckorna av studien och 
ökade gradvis upp till 10 min.
i den sjätte veckan och 15 
min. i nionde veckan .
Nedvarvningsperiod 
omfattade 5 minuters 
avslappningsövningar.

8- Yang CY., Tsai JC., 
Huang YC., Lin CC.

2011
Taiwan 

 J Adv Nurs

Effects of a home-based 
walking program on 
perceived symptom and 
mood status in postoperative
breast cancer women 
receiving adjuvant 
chemotherapy.

Att analysera effekten av ett 
12-veckors hembaserat 
promenadprogram på 
symtom och humör  bland 
kvinnor med bröstcancer, 
som har fått cytostatika  
efter operationen.

Kvantitativ metod. 
En prospektiv 
randomiserad klinisk 
studie.

Urval: Icke slumpmässigt.
40 kvinnor av 48valbara 
patienter med bröstcancer.
Bortfall: Ingen bortfall.

40 patient indelades i två 
grupper. Träningsgrupp (n = 
19) och kontrollgrupp 
(n=21). Hembaserade 
träningsprogrammet bestod 
av rask promenad tre timmar 
per vecka under tolv veckor. 
Träningsprogrammet började 
med 5 min. uppvärmning 
därefter 30 min. rask 
promenad och avslutade med 
5 min. avslappning vid varje 
session. 

Kvinnorna i 
träningsgruppen 
rapporterade signifikant 
lägre symtom 
svårighetsgrad och humör 
störningar jämfört med de i 
kontrollgruppen under hela 
studieperioden. 

9- Swenson KK., Nissen 
MJ., Anderson E., Shapiro 
A., Schousboe J., Leach J.

2009
USA

J Support Oncol

Effects of exercise vs 
bisphosphonates on bone 
mineral density in breast 
cancer patients receiving 
chemotherapy.

Det primära syftet med 
denna studie var att jämföra 
effekterna av fysisk aktivitet
och bisfosfonater på 
bentäthet hos patienter under
cytostatikabehandling.

Kvantitativ metod. Öppen 
randomiserad studie med 
två grupper.

Urval: Icke slumpmässigt.
72 kvinnor av 107 valbara 
patienter med bröstcancer.
Bortfall: 10 patienter.

Kvinnor (n=36) som deltog  i
ett hem-baserat 
promenadprogram, utförde  
10.000 steg/dag.
Kvinnorna i andra gruppen 
(n=36) fick ett års behandling
med Zoledronsyra.

Fysisk aktivitet var mindre 
effektiv att förhindra 
benförlust än behandling 
med bisfosfonater.

10- Demark-Wahnefried W.,
Case LD., Blackwell K., 
Marcom PK., Kraus W., 
Aziz N., Snyder DC., 
Giguere JK., Shaw E.

2008
USA

Clin BreastCancer

Results of a diet/exercise 
feasibility trial to prevent 
adverse body composition 
change in breast cancer 
patients on adjuvant 
chemotherapy

Att utvärdera effekterna av 
fysisk aktivitet ensam, eller i
kombination med 
kostprogram på 
kroppssammansättning och 
bentäthet hos patienter   
under behandling.

Kvantitativ metod.
Pilotstudie.

Urval: Blockmässigt  
(stratifierad). 
90 kvinnor av 90 valbara 
patienter   med bröstcancer.
Bortfall: 9 patienter.

Deltagarna skulle genomföra 
konditionsträning, tre gånger 
i veckan, minst 30-minuter 
per träningstillfälle. 
Deltagarna skulle även  
utföra kroppsviktsträning  
varannan dag.

Ökningar i BMI, midjemått 
och  kroppsfett 
konstaterades övertid bland 
alla grupper. Ingen 
signifikant skillnad 
observerades gällande 
effekt på bentäthet. 



11- Courneya KS., Segal 
RJ., Mackey JR., Gelmon 
K., Friedenreich CM., Ladha
AB., Proulx C.,Wallance 
JK., Lane K., Yasui Y., 
McKenzie DC.

2007
Kanada

J Clin Oncol. 

Effects of aerobic and 
resistance exercise in breast 
cancer patients receiving 
adjuvant chemotherapy: a 
multicenter randomized 
controlled trial.

Att jämföra effekterna av 
olika träningsinsatser 
relation till fysisk funktion, 
kroppssammansättning, 
psykosocial funktion och 
livskvalitet. 

Kvantitativ metod.
en prospektiv randomiserad
kontrollerad studie.

Urval: Slumpmässigt.
242  kvinnor av 736 
valbara patienter   med 
bröstcancer.
Bortfall: 19 patienter.

242 patienter indelades i tre 
grupper Den ena gruppen 
utförde styrketräning (n=82), 
som bestod av 
2 uppsättningar av åtta till 12 
repetitioner 3 ggr/vecka.
Den andra gruppen (n=78) 
utförde konditionsträning 
som inleddes med en 15 
min./session på 
60 % av maxpuls., sedan 
ökade träningen gradvis tills 
den nådde 45 min./session på 
80 % av maxpuls. 
vid vecka 18, 3 ggr/vecka.
Den tredje gruppen (n=82) 
utförde inte något aktivitet.

Fysisk aktivitet och motion 
under cytostatikabehandling
förbättrade patienternas 
självkänsla, livskvaliteten, 
fysisk kondition och 
kroppssammansättning.  
Dessutom hade kvinnor som
tilldelats 
styrketräningsgruppen 
visade en högre frekvens att
slutföra alla planerade 
cykler av 
cytostatikabehandling. 

12- Wu H., Dodd MJ., Cho 
MH.

2008
USA

Oncology  Nursing  Forum
(ONCOL NURS FORUM)

Patterns of fatigue and effect
of exercise in patients 
receiving chemotherapy for 
breast cancer.

Att undersöka dagliga 
trötthetsmönster under den 
tredje cykeln av 
cytostatikabehandling hos 
kvinnor med bröstcancer

Kvantitativ metod.
En enkelblind 
randomiserad klinisk 
prövning.

Urval: Slumpmässigt.
98 kvinnor av 98 valbara 
patienter med bröstcancer.

Kvinnorna i träningsgruppen 
utförde måttligt intensiv 
konditionsträning under minst
20 min./session, 
3 ggr/vecka.
Kvinnorna i kontrollgruppen 
utförde inte något fysisk 
aktivitet.

Mönstren av förändringar i 
trötthet var likartad mellan 
motionärer och icke 
motionärer, men icke 
motionärer rapporterade 
ständigt högre fatigue under 
träningsperioden.

13- Courneya KS., Segal 
RJ., McKenzie DC., Dong 
H., Gelmon K., Friedenreich
CM., Yasui Y., Reid RD., 
Crawford JJ., Mackey JR.

2014
Kanada 

Med Sci Sports Exerc,

Effects of exercise during 
adjuvant chemotherapy on 
breast cancer outcomes.

Att undersöka fysisk 
aktivitet under 
cytostatikabehandling  leder 
till bättre sjukdomsfria 
överlevnad bland 
bröstcancerpatienter

En trearmad randomiserad 
kontrollerad studie

Urval: Slumpmässigt. 
242 av 739 valbara 
patienter med bröstcancer.

Konditionsträningsgrupp 
(n=78) tränade 3 ggr/veckan 
på en cykel eller löpband.
Styrketräningsgrupp (n=82) 
utförde utförde 2 
uppsättningar av 8 till 12 
repetitioner 3 ggr/vecka.

Åtta års sjukdomsfria 
överlevnad var högre i 
träningsgruppen (82,7 %) 
jämfört med 
kontrollgruppen (75,6 %). 
Åtta år total överlevnad var 
(91,2 %) i träningsgruppen 
jämfört med (82,7 %)  i 
kontrollgruppen.
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