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Abstrakt

Bakgrund: Cancer är en av de vanligaste sjukdomarna i världen med 14,1 miljoner diagnostiserade

fall 2012, och bara i Sverige drabbas cirka 61000 personer varje år. En cancerbehandling är 

krävande att genomgå och kan ge biverkningar som trötthet (fatigue), nedsatt immunförsvar, 

håravfall, illamående, minskad aptit, viktminskning och inaktivitet p.g.a. tröttheten och smärtor. 

Studier har visat att fysisk aktivitet är bra för att minska biverkningar, öka patientens välmående 

och livskvalitet. Syfte: Syftet med studien var att kartlägga om unga vuxna i åldern 18-30 år med 

avslutad cancerbehandling genomförde fysisk aktivitet som intervention under sin behandling. 

Metod: Urvalet var specifikt för enkätundersökningen och de som inkluderades var medlemmar i 

åldern 18-30 år i patientföreningen Ung Cancer. En egenkonstruerad enkät utformades och fanns 

tillgänglig via Ung Cancers Facebook-sida med cirka 200 medlemmar. Resultat: Enkätstudien fick 

17 svar vilket gav en svarsfrekvens på 8,5%. Av dessa hade fem deltagare (29%) en fysioterapeut 

som var involverad i deras behandling. Åtta deltagare (47%) hade tagit del av information om fysisk

aktivitet och dess fördelar för behandlingen. En person (6%) hade tränat under ledning av 

fysioterapeut. Bortsett från fysisk aktivitet hade tre deltagare (17%) även fått ta del av andra 

fysioterapeutiska interventioner. Konklusion: Resultatet av studien visade på förbättringspotential i

vården gällande involveringen av fysioterapeuter och fysisk aktivering av patienter. Då studien 

endast hade 17 svarande så ger resultatet ingen representativ bild av cancervården i Sverige och fler 

studier inom ämnet behövs i framtiden för att utveckla sjukvården.

Nyckelord: Cancer, fysioterapeut, fysisk aktivitet, sjukvård, unga vuxna
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Cancer är en av de vanligaste sjukdomarna i världen med 14,1 miljoner diagnostiserade fall 2012 

(1), och bara i Sverige drabbas cirka 61000 personer varje år (2). För tillfället lever det cirka 

500000 människor i landet som någon gång i livet har haft en cancerdiagnos och statistik visar även

att en av tre personer kommer få en cancerdiagnos under sina liv (3). Namnet Cancer är ett 

samlingsnamn för cirka 200 olika sjukdomar och de skiljer sig i symtom och förlopp (4), där 

prostatacancer, bröstcancer, hudcancer samt lungcancer är de vanligaste diagnoserna (5). Cancer är 

en sjukdom som startar i en cell, vilken sedan delar sig ohämmat. En frisk kropp producerar 

konstant nya celler som t.ex. muskelceller och nervceller, som sedan dör efter en bestämd tid. När 

kroppen drabbas av cancer börjar en cell dela sig ohämmat och dessa cancerceller dör inte av sig 

själva. Denna celldelning kan skapa en elakartad tumör eller blodsjukdomar som leukemi, där de 

vita blodkropparna börjar dela sig ohämmat. Orsaken till att cancerceller bildas är ett fel i 

människans DNA som tillåter denna celldelning. Detta kan bero på olika faktorer som påverkar 

cellen, som t.ex. ärftlighet, kemiska ämnen som tobak, UV-strålning, olika virus som ökar risken 

(Hepatit B-C, Epstein Barr). Även levnadsvanor som minskad fysisk aktivitet, rökning, ökat 

alkoholintag och dåliga matvanor påverkar risken för att insjukna (4).

Målet med behandlingen av cancer är att döda cancercellerna i kroppen så att patienten blir fri från 

dessa och kan tillfriskna. De vanligaste behandlingsformerna är strålning, benmärgstransplantation, 

cytostatika och operation (6). Dessa behandlingsformer kompletterar ofta varandra och valet av 

behandling beror på cancersorten, hur långt gången cancern är samt patientens allmäntillstånd. Ett 

behandlingsprogram varierar i tid beroende på cancerform, och kan pågå i flera år eller i några 

månader (7). Strålning används vanligast vid tumörer och verkar direkt på det drabbade området där

det uppstår en cellhämmande effekt men elakartade tumörer kan även avlägsnas via operation. 

Cytostatika är en medicin som siktar in sig på att hejda delningen av cancercellerna. Den ges 

antingen i tablettform eller intravenöst. Då det är ett celldödande ämne skadar det även friska celler 

i kroppen men cancercellerna dör och kommer inte tillbaka medan de friska cellerna får en chans att

återhämta sig (6). Då behandlingen innehåller starka mediciner och påverkar friska celler ger det ett 

antal biverkningar. De vanligaste biverkningarna av den tuffa behandlingen är trötthet, nedsatt 

immunförsvar, håravfall, illamående, ökad risk för blödning, minskad aptit, viktminskning och 

inaktivitet p.g.a. tröttheten och smärtor (8). Sedan maj 2014 finns ett nationellt vårdprogram i 

Sverige för cancerrehabilitering och olika cancerdiagnoser. De nationella vårdprogrammen utgörs 
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av den för tillfället bästa medicinska kunskapen, samt ger rekommendationer om utredning, 

behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter. Vårdprogrammen utgör ett 

underlag för cancervårdens ambition att göra vården bättre samt mer jämlik över hela landet. 

Rehabiliteringen ska ske i multimodala team, innehållande läkare, sjuksköterska, kurator, dietist, 

fysioterapeut och andra professioner (9). Fysioterapeuter har en central roll inom vården och ska 

främja välmående för patienten. Deras främsta uppgift är att motivera till rörelse och bibehålla 

patienten aktiv för att öka självförtroende och livskvaliteten under behandlingen (10). Exempel på 

fysioterapeutiska åtgärder inom cancerrehabiliteringen är individuellt fysiskt anpassad träning, 

övning i avslappningstekniker, basal kroppskännedom, lymfödemterapi, smärtbehandling samt 

utprovning av hjälpmedel (11).

De unga vuxna som har haft cancer har haft olika upplevelser då alla genomgår olika 

omständigheter och situationer. Följderna av sjukdomen kan påverka det dagliga livet, t.ex. att 

individen upplever både psykiska och fysiska hinder i sin vardag (12). Genom den långa 

behandlingen och all tid som behöver spenderas på sjukhus, kan den sociala utvecklingen påverkas 

negativt. Vid svår sjukdom blir personen beroende av omvårdnad från sina föräldrar. De får ofta 

spendera en stor del av sin tid på sjukhus, vilket gör att den drabbade kommer efter i t.ex. skolan, ej 

kan delta i sociala aktiviteter och känner sig instängd i sin egen kropp. Allt detta medför en 

försämrad livskvalitet och förlorad identitet (13). Ungdomar mår ofta också psykiskt dåligt under 

sjukdomstiden och kan uppleva depression, ensamhet, nedstämdhet och humörsvängningar. 

Identiteten påverkas även när håret faller av eller när medicinerna och operationerna förändrar 

kroppen (6). Det finns stor risk att patienten blir fysiskt inaktiv under sin tid på sjukhuset p.g.a. 

medicineringen och stillasittandet. Detta leder till försämrad kondition och minskad muskelmassa 

vilket gör att patienten troligen får det tuffare att klara av den påfrestande behandlingen (14). 

Drabbade ungdomar uttryckte i en studie att den fysiska statusen påverkades av behandlingen som 

gav minskad muskulatur, försämrad finmotorik och ökad trötthet vilket försvårade aktivitet (15). 

Cancerrelaterad trötthet är en vanlig biverkning av medicinerna och beror på minskad muskulatur 

av behandlingen vilket ger försämrad förmåga till fysisk prestation (16). Riktlinjer säger att 

fysioterapeuter ska vara involverade i vården (9) men en svensk studie från 2008 om fysisk aktivitet

efter bröstcancerbehandling visade på brister i vården. Patienterna uttryckte att de kände sig 

övergivna av fysioterapeuterna, att de fick bristande information om effekterna av fysisk aktivitet 
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och bristande information gällande vad de kunde utföra för aktiviteter (17). Det är vedertaget att 

fysisk aktivitet medför hälsosamma effekter för kroppen, och även vid behandling av cancer är 

fysisk aktivitet fördelaktigt och bör därför ingå som prevention av biverkningar (18). Enligt 

Nationellt vårdprogram är fysisk aktivitet och träning några av de viktigaste interventionerna för att 

uppnå gott resultat av cancerrehabilitering (9). I en studie av Mishra et al. visade det sig att fysisk 

aktivitet har god effekt på många av biverkningarna samt ger mindre påverkan av trötthet, minskar 

ångest och depression samt bidrar till allmänt förbättrat välmående, vilket kan göra att personen 

känner sig mer delaktig i livet (19). Utifrån fysioterapeutens roll i det multimodala teamet (11) att 

motivera till rörelse och studier på området (18, 19) finns det god evidens för att fysisk aktivitet bör 

vara en essentiell del av fysioterapeutens interventioner i cancerbehandlingen.

Streckmann et al. ordinerade i en studie (20) träning till patienter med lymfom för att undersöka om 

träning kan förbättra den fysiska prestationsnivån och livskvaliteten (quality of life - QOL) för 

nämnda patientgrupp. Patienterna slumpades in i en träningsgrupp resp. kontrollgrupp. 

Träningsgruppen fick under 36 veckor, två gånger i veckan träna sensomotorik, uthållighet och 

styrka. Kontrollgruppen genomgick liksom träningsgruppen klinisk cancervård enligt standard. 

Resultaten var att träningsgruppen rapporterade högre livskvalitet (QOL), förbättrad djupsensitivitet

kopplat till perifer neuropati (peripheral neuropathy - PNP) och signifikanta positiva skillnader i 

balans i förhållande till kontrollgruppen. Studiens slutsats var att träning ledde till ökad livskvalitet, 

reduktion av cancerbehandlingens bieffekter samt ökad fysisk prestationsnivå och rörlighet. I en 

annan studie (21) av Ho et al. slumpades 139 patienter med bröstcancer in i antingen en 

försöksgrupp eller en kontrollgrupp. Båda grupperna fick den vanliga, kliniska strålbehandlingen 

och försöksgruppen fick därtill genomföra dansterapi 1,5 timme, två gånger i veckan under tre 

veckors tid. Dans visade signifikanta effekter i att motverka upplevd stress och smärta i 

försöksgruppen. Wenzel et al. visar i sin studie (22) att hembaserad gång som träning resulterade i 

mindre emotionell ångest och mindre trötthet för patienter med olika sorters cancer jämfört med 

kontrollgruppen som enbart genomgick klinisk cancervård enligt standard. Studiens slutsats var att 

hembaserad gång som träning är en enkel, hållbar intervention som kan vara behjälplig i att 

förbättra en rad symtom hos patienter under cancerbehandling. Det finns således olika sorters fysisk

aktivitet för fysioterapeuten att ta till i det kliniska arbetet med patienter under cancerbehandling. 

Gemensamt är de positiva, fysiologiska effekterna som är associerade med fysisk aktivitet. En 
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bredd i vad de olika aktiviteterna består av, som t.ex. dans, gång eller styrketräning borgar också för

att möta den bredd av individuella intressen och förutsättningar som varje patient besitter. Denna 

studie riktar sig till unga vuxna (18-30 år) inom Sverige, som är en speciellt utsatt grupp vid en 

cancerdiagnos eftersom de är i skiftet mellan barn- och vuxenlivet. Då cancer är en vanlig sjukdom 

och fysisk aktivitet har god evidens för ökat välmående vid behandling ville författarna undersöka 

förekomsten av fysisk aktivitet under cancerbehandling.

Syfte

Syftet med studien var att kartlägga om unga vuxna i åldern 18-30 år med avslutad 

cancerbehandling genomförde fysisk aktivitet som intervention under sin behandling.

Frågeställningar:

1. Genomförde deltagarna fysisk aktivitet som behandling/rehabilitering under ledning av 
fysioterapeut under sin tid på sjukhuset?

2. Fick deltagarna information om fördelarna med fysisk aktivitet?

3. Vilka interventioner förekom som var ordinerade av fysioterapeut?

4. Ingick fysioterapeut i behandlingsteamet på sjukhuset?
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Metod

Deltagare

Urvalet var specifikt då en patientgrupp inkluderades. De inkluderade i undersökningen var i åldern 

18-30 år, medlemmar i patientföreningen Ung Cancer och i Ung Cancers Facebook-grupp 

”Förfrågningar och erbjudande”. Inklusionskriterierna för att svara på enkäten var att ha blivit 

behandlad för en cancerdiagnos i Sverige, fått sin behandling på ett svenskt sjukhus samt att 

behandlingen nu är avslutad.

Mätinstrument

En egenkonstruerad enkät utformades för att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna med 

hjälp av Enkätboken (23). Enkäten skapades i programmet Google Forms (enkät, bilaga 1) och 

bestod av 18 frågor, med stängda frågor som ja/nej-frågor samt frågor med flervalsalternativ. 

Eftersom enkäten var egenkonstruerad, testades den på två klasskamrater som kunde ge feedback på

frågorna. Genom feedbacken kunde frågor omformuleras och vissa justeringar genomfördes. 

Enkäten var anonym att besvara och de inledande frågorna bestod av ”Kön”, ”Ålder”, ”Cancersort” 

och “Vilket landsting du fått din behandling i”. Sedan ställdes frågor kopplade till syftet, såsom ifall

information om fysisk aktivitet under behandling mottagits, huruvida fysioterapeut ingick i 

behandlingsteamet och vilka olika fysiska aktiviteter som utfördes. Det fanns även frågor om 

upplevelsen av fysisk aktivitet under behandling samt om det utfördes andra interventioner än 

fysisk aktivitet som t.ex. akupunktur eller massage.

Genomförande

Författarna kontaktade Ung Cancer via e-post med en förfrågan om att genomföra studien och 

hjälpa författarna att nå ut till så många som möjligt. För att samarbetet skulle kunna ske, valde 

författarna att fråga organisationens ordförande om ett skriftligt godkännande av studien (se bilaga 

2). Ett skriftligt godkännande mottogs och författarnas enkät kunde läggas ut via Facebook-sidan 

”Förfrågningar och erbjudande” där cirka 200 personer var medlemmar. Författarna hade en 

kontaktperson i Ung Cancer, som enkäten skickades till och som skötte publiceringen av 

densamma. Länken med enkäten som skickades till kontaktpersonen innehöll även ett 

informationsbrev till deltagarna (se bilaga 3) innehållande syfte, presentation av författarna, enkäten
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och uppsatsen, samt information om att det var både frivilligt och anonymt att delta. I brevet fick 

deltagarna även kontaktuppgifter till författarna och deras handledare, och information att det var 

välkommet att höra av sig vid fråga eller fundering. Både män och kvinnor i åldern 18-30 år bjöds 

in att delta. Alla korrekt ifyllda och besvarade enkäter användes i studien. Inskickad enkät innebar 

godkännande av att delta i studien och det var då inte möjligt att dra sig ur medverkan. All 

personinformation förvarades konfidentiellt i en dator med inloggning som endast författarna hade 

tillgång till. Den införskaffade informationen var endast tillgänglig för författarna samt deras 

handledare. Enkäten låg tillgänglig i Facebook-gruppen ”Förfrågningar och erbjudande” under tre 

veckor med en påminnelse efter en vecka. Under dessa tre veckor fick enkäten 17 svar.

Dataanalysmetod

Variablerna som framkom genom enkäten lades in i datorprogrammet Excel. De siffror författarna 

fick fram genom enkäten analyserades i programmet och redovisades i form av tabeller i olika 

former. Datan utgår från en deskriptiv analys och de olika variablerna i enkäten var nominal och 

kvot (24). Aktuell ålder och ålder vid insjuknande var kvotdata, och för dessa beräknades 

medelvärde och spridningsmått. Frågor som deltagarnas kön, om fysisk aktivitet ingick i 

behandlingen och om en fysioterapeut ingick i behandlingsplanen var nominaldata. Nominaldata 

redovisas i tabeller och diagram genom procentsats.

Etiska överväganden

Deltagandet i studien var frivilligt. Kontaktuppgifter till deltagare i studien tillhandahölls genom 

samarbete med Ung Cancer och detta skedde konfidentiellt. Studien bedömdes av dess författare 

inte innehålla några risker förutom den emotionella reaktion deltagarna skulle kunna tänkas få 

genom att tänka tillbaka på sin behandlingstid och sjukdom. Deltagarna kunde höra av sig till 

författarna om frågor eller funderingar. Författarnas bedömning var att eventuella emotionella 

reaktioner hos deltagarna inte kunde uteslutas. Därför betonades i information och kommunikation 

med deltagarna nyttan och frivilligheten i deras medverkan i studien. En fördelaktig utgång ansågs 

av författarna vara om deltagarna upplevde det meningsfullt, och till hjälp för andra att de delade 

med sig av sina erfarenheter.
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Resultat

Resultatet utgörs av 17 enkätsvar som samlades in under tre veckor i Ung Cancers Facebook-grupp 

”Förfrågningar och erbjudande”, vilket gav en svarsfrekvens på 8,5%. Studiens 17 deltagare bestod 

av 15 kvinnor och 2 män med en medelålder på 26,5 år. Deltagarna hade genomgått sin 

cancerbehandling i olika landsting. Stockholm, Västra Götaland och Skåne var de landsting där flest

deltagare hade genomgått sin cancerbehandling. Deltagarna hade haft olika cancerdiagnoser, 

blodcancer (leukemi, lymfom) var den mest förekommande. Samtliga deltagare hade fått cytostatika

som behandlingsform, operation var den näst vanligaste behandlingsformen.

Tabell 1: Sammanställning av i vilket landsting deltagarna genomgick sin cancerbehandling.

Landsting Antal (n=17) % av deltagare
Stockholm 4 23,5%
Västra Götaland 4 23,5%
Skåne 4 23,5%
Västerbotten 3 17,6%
Örebro 1 5,9%
Östergötland 1 5,9%

Tabell 2: Sammanställning av deltagarnas cancerdiagnoser.

Cancerdiagnos Antal (n=17) % av deltagare
Blodcancer (leukemi, 
lymfom)

9 52,9%

Gynekologisk cancer 3 17,6%
Bröstcancer 2 11,8%
Bukspottskörtelcancer 1 5,9%
Endokrin cancer 1 5,9%
Tarmcancer 1 5,9%
Mjukdelssarkom 1 5,9%

Tabell 3: Sammanställning av deltagarnas behandlingsformer.

Behandling Antal (n=17) % av deltagare

Cytostatika 17 100%
Operation 10 58,8%
Strålbehandling 5 29,4%

Stamcellstransplantation 4 23,5%

Immunterapi 1 5,9%
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Tillgång till fysioterapeut i behandlingsteamet

Fem (29%) av de sjutton deltagarna i studien hade en fysioterapeut som var involverad i deras 

behandling och som ingick i behandlingsteamet. Svaren på i vilket landsting deltagarna fick sin 

behandling var spridda, och det gav en viss bild av hur det ser ut i landet. Deltagarna i Region 

Skåne hade varken tagit emot information om fysisk aktivitet eller haft en fysioterapeut involverad i

behandlingen.

Figur 1: Sammanställning av huruvida fysioterapeuter var involverade i deltagarnas vård.
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Tabell 4: Sammanställning av deltagarnas respektive landsting.

Landsting Ja Nej
Region Skåne (4st)
FT ingick (Fysioterapeut) 0 4

Fick info om fysisk aktivitet 0 4
Västra Götalandsregionen (4st)
FT ingick 1 3

Fick info om fysisk aktivitet 3 1
Stockholms läns landsting (4st)
FT ingick 2 2

Fick info om fysisk aktivitet 2 2
Västerbottens läns landsting (3st)

FT ingick 1 2

Fick info om fysisk aktivitet 1 2
Region Östergötland (1st)
FT ingick 1 0

Fick info om fysisk aktivitet 1 0
Örebro Län (1st)
FT ingick 0 1

Fick info om fysisk aktivitet 1 0

Fick deltagarna information om fördelarna med fysisk aktivitet?

Åtta deltagare (47%) hade fått ta del av information om fysisk aktivitet och dess fördelar för 

behandlingen. Det vanligaste var att informationen gavs av någon inom vården (läkare, 

fysioterapeut, sjuksköterskor/undersköterskor). Två deltagare (25%) hade mottagit denna 

information från en fysioterapeut, men det vanligaste var att informationen gavs av 

sjuksköterskor/undersköterskor (62,5%). Tre deltagare (37,5%) fick sin information via 

informationsblad, vilket vanligen ges ut i samband med behandling.
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Figur 2: Sammanställning av huruvida deltagarna fick information om fysisk aktivitet.

Figur 3: Sammanställning av varifrån deltagarna fick information om fysisk aktivitet.

Genomförde deltagarna fysisk aktivitet som behandling/rehabilitering under ledning av 

fysioterapeut under sin tid på sjukhuset?

Av de sjutton deltagarna var det fem (29%) som hade en fysioterapeut involverad i behandlingen, 

och en (6%) av dem hade genomfört fysisk aktivitet under ledning av en fysioterapeut. Deltagarna 

var dock fysiskt aktiva på egen hand under behandlingstiden då mer än hälften (53%) utförde någon
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form av fysisk aktivitet varje vecka, och den vanligaste frekvensen av aktivitet var 2-4 gånger i 

veckan (29%). Åtta (47%) var inte fysiskt aktiva under behandlingstiden, vilket är en ökning från 

innan de fick sin diagnos då endast fem deltagare (29%) inte var fysiskt aktiva.

Figur 4: Sammanställning av huruvida deltagarna tränade under ledning av fysioterapeut under sin behandling.

Vilka interventioner förekom som var ordinerade av fysioterapeut?

En person (6%) hade tränat under ledning av en fysioterapeut och den träningen bestod av 

motionscykel samt styrketräning. Bortsett från fysisk aktivitet hade tre deltagare (17%) fått ta del av

andra fysioterapeutiska interventioner såsom råd/regim/information, mediyoga samt instruktioner 

om hur han/hon smörjer in körtlar efter operation.
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Figur 5: Sammanställning av huruvida deltagarna fick ta del av andra fysioterapeutiska interventioner.
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Metoddiskussion

Valet av Ung Cancer som deltagargrupp och utformandet av enkäten låg inom ramarna för vad 

författarna kunde styra över. Rekryteringen av deltagare är något som fick ändras under studiens 

gång. Deltagarna rekryterades via Ung Cancers privata Facebook-grupp vilket kan ha inneburit en 

potentiellt sämre tillförlitlighet jämfört med om rekryteringen skulle skett via e-post. Det 

ursprungliga tillvägagångssättet att rekrytera var tänkt att ske via Ung Cancers medlemsregister och

e-post till deltagarna, men med anledning av Ung Cancers stadgar var en sådan rekrytering inte 

möjlig. Fördelarna med att genomföra en studie via Facebook var att författarna kunde nå en 

specifik patientgrupp via Ung Cancers egen grupp, och det är ett enkelt tillvägagångssätt. Ung 

Cancers Facebook-grupp är privat och således bara tillgänglig för dess medlemmar. Dock kunde 

författarna inte kontrollera att de som har svarat på enkäten stämde in på inklusionskriterierna. Det 

är lätt att ignorera enkäten då flödet på Facebook uppdateras ofta, vilket gör det lätt att missa. Det är

dessutom är det inte möjligt för författarna att veta hur många av de cirka 200 medlemmarna i Ung 

Cancers Facebook-grupp som ens har loggat in och varseblivit enkäten (25).

De rekryterade deltagarna till enkäten nåddes av informationen och enkäten via Facebook-gruppen. 

Möjligen hade det funnits andra alternativ för författarna att informera om enkäten för att maximera

svarsfrekvensen. Ett sådant alternativ skulle kunna ha varit att närvara personligen vid något av de 

evenemang som Ung Cancer anordnar och där informera och uppmuntra till deltagande, eller via ett

inspelat videoklipp bifogat med informationen i Facebook-gruppen. Detta för att i större omfattning 

skapa en relation till deltagarna och därigenom kunna öka svarsfrekvensen (23). Andra alternativ för

att maximera svarsfrekvensen är möjliga belöningar för att svara, som t.ex. Trisslotter eller dylikt. 

Detta var emellertid aldrig ett alternativ då författarna ville att deltagarna skulle svara 

förutsättningslöst (25).

Genom att utöka åldersspannet i inklusionskriterierna för deltagarna skulle möjligtvis 

svarsfrekvensen också kunna ha ökat genom ett ökat antal deltagare, vilka skulle kunna ha nåtts via 

andra ideella organisationer (26). Det förutsätter emellertid ett reviderat syfte med studien. Andra 

sätt att öka svarsfrekvensen skulle kunna ha varit att inkludera deltagare med pågående 

cancerbehandling. Orsaken till att författarna valde att inte inkludera deltagare under pågående 
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cancerbehandling var av etiska skäl. Inga exklusionskriterier användes i studien för att författarna 

inte kunde kontrollera att exkluderade deltagare ändå svarade på enkäten. Samtliga deltagare till 

studien rekryterades från en och samma patientförening - Ung Cancer. Resultatet bör ses i ljuset av 

att urvalet är selektivt och att deltagare från en och samma intresseförening kanske i större 

utsträckning har intressen, vanor och preferenser gemensamt, jämfört med genomsnittet av alla före 

detta patienter som har genomgått behandling för cancer. Om det är så att de som söker sig till 

patientföreningar i högre grad än snittet tar sig för träning på egen hand, kan detta ha påverkat 

enkätsvaren.

Enkäten skapades på egen hand av författarna och detta kan ha varit en nackdel, då den inte är 

testad tidigare förutom på två klasskamrater. Ett område i enkäten som lämnade utrymme för 

missförstånd var definitionen av fysisk aktivitet. Författarna bifogade till enkäten en definition av 

vad fysisk aktivitet är. En potentiell svaghet är om deltagarna av studien har en annan uppfattning 

om vad fysisk aktivitet är; någon deltagare kanske t.ex. definierar det som hård styrketräning medan

någon annan räknar hushållsarbete som fysisk aktivitet. Med de olika uppfattningarna finns risken 

att svaren är missvisande. Någon indikation på att deltagarna missförstått enkätens frågor har inte 

uppfattats av författarna, likväl reserverar sig författarna för att missförstånd kan ha förekommit. 

Svaren från enkäten kan även ha brister då den är retrospektiv och deltagarna möjligen inte mindes 

allt från den tiden. Att ha olika uppfattningar, att glömma information eller att i stunden lyssna 

bristfälligt är mänskliga faktorer. Deltagare kan under sin behandling t.ex. ha fått information om 

fysisk aktivitet men inte varseblivit den på grund av bristande lyssnande. Dessa mänskliga faktorer 

kan ses som en eventuell svaghet för resultatets tillförlitlighet.

Bland de 18 frågorna i enkäten finns det frågor som författarna i efterhand skulle velat ta bort, lägga

till, ändra formuleringen på eller följa upp, t.ex. fråga 17: ”Var du fysiskt aktiv* på egen hand under

din behandlingstid?”. Där fångas deltagarnas frekvens av fysisk aktivitet under behandlingstiden 

upp, men det saknas följdfråga kring vilken sorts fysisk aktivitet som utförts. Mer tid kunde ha lagts

på att formulera frågorna lättbegripligt och att testa dem på fler personer. Möjligtvis skulle enkäten 

ha testats på personer mer insatta i ämnet än författarnas klasskamrater.
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En enkätundersökning via Facebook är ett både billigt och smidigt tillvägagångssätt att genomföra 

en studie (25), men författarna skulle göra det på ett annat sätt om studien skulle gjorts om idag. Till

framtida studier som ämnar undersöka samma ämnen rekommenderar författarna att inte använda 

enkät via Facebook då det inte är ett tillförlitligt sätt att inhämta information. Författarna hade 

föredragit att istället om möjligt rekrytera deltagarna via medlemsregister eller att träffa dem 

personligen för att t.ex. låta deltagarna fylla i enkäten på plats.

Resultatdiskussion

Resultatet visade att en liten minoritet av deltagarna hade genomfört fysisk aktivitet under ledning 

av en fysioterapeut. Strax under hälften hade fått ta del av information om fysisk aktivitet och dess 

fördelar för behandlingen. Bortsett från fysisk aktivitet hade några enstaka deltagare fått ta del av 

andra fysioterapeutiska interventioner såsom råd/regim/information, mediyoga samt instruktioner 

om hur han/hon smörjer in körtlar efter operation. En minoritet av deltagarna i studien hade en 

fysioterapeut som var involverad i deras behandling och som ingick i behandlingsteamet. 

Sammanfattningsvis belyser resultatet en brist på fysisk aktivering av patienter och involveringen 

av fysioterapeuter i cancervården.

Bland enkätsvaren förekom ett visst samband mellan landsting, till exempel i vilken omfattning 

deltagarna fick information om fysisk aktivitet och huruvida fysioterapeut ingick i 

behandlingsteamet (se tabell 4). Skåne var det landsting som i minst omfattning involverade 

fysioterapeut och gav information om fysisk aktivitet medan det kunde skilja sig mellan 

respondenter i de andra landstingen. Även om Nationellt vårdprogram (9) säger att stor vikt bör 

läggas vid att patienter får jämlik vård, tyder resultatet på att det skiljer sig landstingen emellan 

huruvida deltagarna fick information om fysisk aktivitet och om fysioterapeut ingick i 

behandlingsteamen.

Indikationen att det skiljer sig landsting emellan väcker frågan hur riktlinjerna (9) för en jämlik vård

ska uppnås, och då det existerar ett nationellt vårdprogram för cancervården (9) uppstår frågan 

varför det skiljer sig åt. Författarna tror att skillnaderna kan bero på ekonomi, tillgången på 
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fysioterapeuter på arbetsplatsen eller kompetens. Målet bör vara att ha en fysioterapeut involverad i 

allas vård och det Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering (9) pekar på att vårdteamet 

bör innehålla bl.a. fysioterapeut för att redan i ett tidigt skede kunna tillgodose patientens behov av 

rehabilitering. Måhända är detta föremål för fysioterapeuternas fackorganisation Fysioterapeuterna 

(27) att uppmärksamma och att peka på vikten av att patienten får en fysioterapeut inkluderad i sin 

vård. Då fler och fler studier (16, 19, 20, 21, 22) publiceras, som säger att fysisk aktivitet har stor 

effekt på cancerrehabilitering är detta något som bör tas upp för diskussion.

Enligt Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering (9) ska patienterna informeras skriftligen om

fysisk aktivitet: ”Alla patienter med cancer bör i samband med diagnos och inledande behandling 

informeras muntligt och skriftligt om betydelsen av fysisk aktivitet samt om hur de får kontakt med 

fysioterapeut och arbetsterapeut.”. Fysisk aktivitet och träning är några av de viktigaste 

interventionerna för att uppnå gott resultat av cancerrehabilitering (9). Åtta av sjutton deltagare 

(47%) (se figur 2) uppger att de fick information om fysisk aktivitet och dess fördelar, alltså en 

minoritet. I en tidigare studie med bröstcancerdrabbade kvinnor fanns det ett samband mellan fysisk

aktivitet under behandlingen och information om det (28). De som fick information om träning var 

mer benägna att sedan genomföra den under behandlingen, och det visar hur viktigt det är med just 

information. Endast hälften av deltagarna i författarnas studie fick information och då det egentligen

är en ganska enkel uppgift att ge information muntligt eller skriftligt bör detta prioriteras och göras 

som standard inom vården då det kan göra en märkbar skillnad.

Majoriteten av deltagarna (se figur 3) som fick informationen om fysisk aktivitet mottog den från 

sjuksköterskor och undersköterskor. Då fysisk aktivitet av författarna bedömt är fysioterapeutens 

kanske viktigaste uppgift i cancerrehabiliteringen så kan det ses som ett utmärkande resultat att 

informationen till största del har nått deltagarna via sjuksköterskor/undersköterskor (11). Att 

sjuksköterskor/undersköterskor är de som främst ger informationen kan bero på att de möjligtvis är 

bättre utbildade i ämnet cancer och främst står för kontakten med patienterna. I en studie från Irland

(29) efterfrågade patienterna en mer specificerad vård anpassad till deras problematik angående 

fysisk aktivering, och på Fysioterapeuternas hemsida står: ”Fysioterapeuter har unik kunskap om 

hur fysisk aktivitet leder till rörlighet och hälsa [utifrån varje enskild individs förmåga]”. Varje 
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människas individuella förutsättningar står i centrum när fysioterapeuter gör sin kliniska bedömning

(25). Ovanstående stycke är precis vad patienterna i studien efterfrågade och här kommer 

fysioterapeuterna in i bilden. De har den specifika kompetensen om träning och sjukdomar samt har

detta som arbetsområde. Författarnas samlade bedömning är att den fysioterapeutiska professionen 

bör få större plats i vården då de har en kompetens som kan skapa stora vinningar för patienterna 

och de kan ägna dessa mer tid. Endast 5 av 17 deltagare i författarnas studie (se figur 1) hade en 

fysioterapeut involverad i deras behandling vilket visar på en svaghet i vården och på något som 

kan korrigeras.

Syftet med att få svar på hur frekvent deltagarna genomförde fysisk aktivitet efter behandlingen var 

för att få en helhetsbild av den fysiska aktiviteten före, under och efter behandlingen. Ett tänkt 

scenario skulle kunna vara att fysioterapeuter under behandlingen uppmuntrade deltagare till fysisk 

aktivitet som en ny vana och därigenom ökade frekvensen av fysiskt aktiva deltagare jämfört med 

före behandlingen. Nu visade enkätsvaren att frekvensen av fysisk aktivitet hos deltagarna sjönk 

under behandlingen jämfört med före för att sedan öka efter behandlingen igen (se resultat). 

Faktorer som påverkar huruvida patienten är fysiskt aktiv under behandlingen är enligt en studie av 

Wilhelmsson et al. (28) att de har varit fysiskt aktiva innan och tagit del av information om 

fördelarna med aktivitet. Detta stärker tesen om hur viktigt det är att just ge information och hur det 

kan påverka. Författarna anser att det hade varit av intresse med fler studier i framtiden som 

undersöker vad patienterna efterfrågar gällande fysisk aktivitet för att kunna nå deras mål och 

förbättra vården samt anpassa den efter patienterna. Resultatet baserades på 17 svar, vilket får ses 

som en begränsad utdelning med tanke på att den tillfrågade gruppen innehöll cirka 200 personer. 

Därför kan författarna inte säga att resultatet är representativt, men det kan ge en bild av och 

indikation på hur cancervården ser ut i Sverige (23).

Klinisk reflektion

På senare tid har forskning visat på motionens betydande positiva effekter för personer som även är 

under cancerbehandling. Då det finns en riktlinje (9) för hur cancervården ska se ut bör det se lika 

ut för hela landet med målet att uppnå en så god vård som möjligt. Målet bör vara att alla ska ha 

tillgång till en fysioterapeut på den vårdavdelning de befinner sig, och att alltid bli informerad om 
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fördelarna med fysisk aktivitet vid början av behandling. Resultatet i studien kan ge en indikation 

på att de nationella rekommendationerna (9) inte följs av landstingen gällande involvering av 

fysioterapeuter och fysisk aktivering. Då resultatet åskådliggör denna skillnad kan det med fördel 

användas för att motivera att fysisk aktivitet kan ha högre prioritet i cancervården, och för att skapa 

en jämlik vård i Sverige.

På författarnas utbildningsplats (Luleå Tekniska Universitet, Fysioterapeutprogrammet) har det inte 

ingått utbildning om cancer i programmet och utan denna studie hade författarna inte varseblivit den

kunskap om ämnet som författarna nu har. Detta faktum innebär att fysioterapeutstudenter sannolikt

riskerar att komma ut på arbetsmarknaden med en kunskapslucka på området vilket gör dem sämre 

rustade inför att möta patienternas behov inom cancervården och att visa på de fördelar som finns 

med fysisk aktivitet. Detta är något som bör förändras i utbildningen då cancer är en sjukdom med 

hög prevalens i Sverige och fysioterapeuter kan göra skillnad. I utbildningen vid Luleå Tekniska 

Universitet ingår det utbildning om många sjukdomar men inget om cancer, vilket författarna anser 

är något som bör ändras. Författarnas samlade bedömning är att det inte enbart är fysioterapeuter 

som bör stå för information och träning inom sjukvården utan det visar en positiv bild att det är fler 

som besitter denna kunskap inom vården.

Konklusion

Resultatet av studien visade på några punkter av förbättringspotential i vården, gällande 

involveringen av fysioterapeuter och fysisk aktivering av patienter, i studiens fall unga vuxna (18-

30 år). Majoriteten av deltagarna hade inte en fysioterapeut involverad i sitt behandlingsteam eller 

fick ta del av information gällande fysisk aktivitet, och endast en hade träning ledd av fysioterapeut 

under behandlingen. Nära hälften av deltagarna var dock fysiskt aktiva på egen hand. Då studien 

endast hade 17 svarande, ger resultatet ingen representativ bild av cancervården i Sverige, det ger 

emellertid en indikation på hur det kan se ut. Fler studier inom ämnet behövs i framtiden för att 

utveckla sjukvården.
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https://www.cancerfonden.se/om-cancer

6. Kreuger A. Barnet och sjukvården. Lund: Studentlitteratur; 2002.

7. Behandlingar vid cancer – Cancer.se [Internet]. Cancer.se. 2018 [citerad 2 April 2018]. Hämtad 
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Bilagor

Bilaga 1

1. Kön

Man

Kvinna

2. Ålder

Välj

3. I vilket landsting genomförde du din behandling?

Välj

4. Vilken sorts cancer fick du behandling för?

Blodcancer (t.ex. lymfom, leukemi)

Bröstcancer

Bukspottkörtelcancer

Gynekologisk cancer

Hjärntumör

Hormonproducerande tumör (endokrin)

Hudcancer, Malignt melanom



Lungcancer

Magcancer

Tarmcancer

Njurcancer

Mun- eller halscancer

Ändtarmscancer

Levercancer eller cancer i gallblåsa/gallväggar

Testikelcancer

Prostatacancer

Urinblåscancer

Skelettcancer

Sköldkörtelcancer

Cancer i matstrupe

Parotiscancer

Tymuscancer

Mjukdelssarkom

Tonsillcancer

Annan:



5. Hur gammal var du vid början av din behandling?

Välj

6. Hur gammal var du vid avslutad behandling?

Välj

7. Vilken/vilka behandlingar genomgick du?

Cytostatika

Operation

Strålbehandling

Hormonterapi

Immunterapi

Stamcellstransplantation

Annan:

8. Var du fysiskt aktiv* innan du fick din diagnos?

Nej

Ja, 1 gång/vecka

Ja, 2-4 gånger/vecka



Ja, 5-6 gånger/vecka

Ja, dagligen

9. Fick du under behandlingens gång information om fysisk aktivitet* och dess fördelar 

för din behandling?

Ja

Nej

10. Om du svarade Ja på ovanstående fråga, varifrån fick du informationen?

Läkare

Sjuksköterska/undersköterska

Fysioterapeut/sjukgymnast

Arbetsterapeut

Anhörig

Internet

Informationsblad

Media (radio, tv, tidningar)

Övrigt:

11. Ingick det någon fysioterapeut/sjukgymnast i ditt behandlingsteam?



Ja

Nej

12. Genomförde du fysisk aktivitet* under ledning av en fysioterapeut/sjukgymnast 

under din behandlingstid?

Ja

Nej

13. Om Ja på ovanstående fråga: Vilken form av fysisk aktivitet* genomförde du?

Löpning

Promenad

Motionscykel/cykel

Styrketräning

Bassängträning

Bollsporter

Övrigt:

14. Hur var den övervägande upplevelsen av att genomföra fysisk aktivitet* under din 

behandling?

Mycket positiv

Positivt



Varken positivt eller negativt

Negativt

Mycket negativt

15. Fick du någon annan fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandling? (Ej fysisk 

aktivitet*) (Se exempel i fråga 16)

Ja

Nej

16. Om Ja på ovanstående fråga: Vilken fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandling 

fick du? (Ej fysisk aktivitet*)

Akupunktur

Massage

Avslappningsövningar

Stretching

Råd/regim/information

Andningsgymnastik

Övrigt:

17. Var du fysiskt aktiv* på egen hand under din behandlingstid?



Nej

Ja, 1 gång/vecka

Ja, 2-4 gånger/vecka

Ja, 5-6 gånger/vecka

Ja, dagligen

18. Var du fysiskt aktiv* inom ett år efter avslutad behandling?

Nej

Ja, 1 gång/vecka

Ja, 2-4 gånger/vecka

Ja, 5-6 gånger/vecka

Ja, dagligen



Bilaga 2

Luleå tekniska universitet

Institutionen för hälsovetenskap

Fysioterapeutprogrammet 180 hp

Informationsbrev och svarstalong till Ung cancer ledning

Hej!

Vi heter Niklas Jönsson och Stefan Lundin, vi är två studenter som läser sista terminen till 

fysioterapeuter vid Luleå tekniska universitet. Just nu skriver vi examensarbete och vi har 

som projektledare valt att arbeta med fysioterapi vid cancerbehandling, syftet med studien är 

att ta reda på hur vanligt det är att man som patient erbjuds fysisk aktivitet under sin 

behandling, om det finns andra fysioterapeutiska interventioner som ordineras och vad det 

isåfall rör sig om för interventioner.

Studier har visat att motion och träning har god effekt på biverkningar och välmåendet även 

under behandling. Vår uppfattning är att fysisk aktivitet bör erbjudas i allas rehabilitering. 

Vårt mål är att ta reda på hur det ser ut gällande fysisk aktivitet i den svenska cancervården - 

detta vill vi göra genom att med en enkätundersökning kartlägga hur utbrett det är med 

träning som rehabilitering.

Vår önskan är att nå ut till medlemmar i Ung cancer via organisationens facebookgrupp 

eftersom det är målgruppen vi har riktat in oss på. Enkäten kommer vara tillgänglig under två

veckor och skickas ut inom en snar framtid.

Det är helt frivilligt för de tillfrågade medlemmarna att delta och alla uppgifter kommer 

hanteras konfidentiellt och förbli anonyma. Endast författarna till studien samt handledare 

kommer få tillgång till uppgifterna.



Det färdiga arbetet kommer att publiceras på databasen DiVA (Digitala Vetenskapliga 

Arkivet) - http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7214, skickas till Ung cancer 

samt alla deltagande medlemmar i studien.

Vår önskan som författare till studien är vidare att ha skriftligt medgivande av Ung cancer till

studien och till att lägga ut enkäten i Ung cancers facebookgrupp. Sist i detta 

informationsbrev finns en svarstalong bifogad. Tack på förhand!

-------------------------------- --------------------------------- ---------------------
Niklas Jönsson Stefan Lundin             Jenny Jäger

Student Student Handledare

070-9548179             076-8588884                         090-7869102

nikjon-4@student.ltu.se esauli-5@student.ltu.se            Jenny.Jager@ltu.se

-------------------------------------------------✂

Din underskrift nedan nedan visar att du läst igenom informationen och givit medgivande till 

studien samt användning av Ung cancers facebookgrupp.

      JA, jag har tagit del av informationen om denna studie och jag ger mitt samtycke☐

till att delta.

      NEJ, jag har tagit del av informationen om denna studie och jag ger INTE mitt☐

samtycke till att delta.

________________________                                                    _________________
 Namn                                                                                                        Datum

http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7214
mailto:Jenny.Jager@ltu.se
mailto:esauli-5@student.ltu.se
mailto:nikjon-4@student.ltu.se


Bilaga 3

Luleå tekniska universitet

Institutionen för hälsovetenskap

Fysioterapeutprogrammet 180 hp

Informationsbrev till dig som medlem i Ung cancer

Hej!

Vi heter Niklas Jönsson och Stefan Lundin, vi är två studenter som läser sista terminen till 

fysioterapeuter vid Luleå tekniska universitet. Just nu skriver vi examensarbete och har som 

projektledare valt att arbeta med fysioterapi vid cancerbehandling, syftet med studien är att ta

reda på hur vanligt det är att man som patient erbjuds fysisk aktivitet under sin behandling, 

om det finns andra fysioterapeutiska interventioner som ordineras och vad det isåfall rör sig 

om för interventioner.

Studier har visat att motion och träning har god effekt på biverkningar och välmåendet även 

under behandling. Vår uppfattning är att fysisk aktivitet bör erbjudas i allas rehabilitering. 

Vårt mål är att ta reda på hur det ser ut gällande fysisk aktivitet i den svenska cancervården - 

detta vill vi göra genom att med en enkätundersökning kartlägga hur utbrett det är med 

träning som rehabilitering. Vi vill ge ett bidrag för att göra cancervården bättre och det önskar

vi göra tillsammans med er!

Studien genomförs i samarbete med Ung cancer och du har som medlem möjligheten att 

besvara den bifogade enkäten. Det är högst frivilligt att delta och alla uppgifter är anonyma 

och kommer att behandlas konfidentiellt.

Enkäten kommer vara tillgänglig för att besvaras i 14 dagar innan svaren samlas in (senast xx

yy). Har du svarat samt skickat in enkäten har du medgett ditt deltagande och kan då ej dra ur

din medverkan. Svaren på enkäten kommer endast projektledarna och handledare ta del av 

och de kommer förvaras på en lösenordslåst dator som endast projekledarna har lösenord till.

Det färdiga arbetet kommer att publiceras på databasen DiVA (Digitala Vetenskapliga 



Arkivet) - http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7214, erbjudas till organisationen

Ung cancer och till dig som har svarat.

Har du frågor eller undrar över något så är du välkommen att kontakta oss.

Tack för dina svar och att du bidrar till arbetet för en bättre vård!

-------------------------------- --------------------------------- ---------------------
Niklas Jönsson Stefan Lundin             Jenny Jäger

Student Student Handledare

070-9548179             076-8588884             090-7869102

nikjon-4@student.ltu.se esauli-5@student.ltu.se            Jenny.Jager@ltu.se

mailto:Jenny.Jager@ltu.se
mailto:esauli-5@student.ltu.se
mailto:nikjon-4@student.ltu.se
http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7214

