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SAMMANFATTNIN G 

Forskning har visat att fysisk aktivitet ger en bättre prognos för kvinnor som drabbats av 

bröstcancer. Den beskrivs också ha betydelse för symtomlindring vid cytostatikarelaterade 
biverkningar, vilket i sin tur leder till ökad livskvalité hos dessa kvinnor. Det har även 
framkommit i studier att det råder brister inom sjukvården vad gäller att förmedla sådan 

information. Som ett första steg behövs en kartläggning av den fysiska aktiviteten hos kvinnor 
med bröstcancer, deras aktivitetsvanor och vilken betydelse fysisk aktivitet har för dem under 

pågående cytostatikabehandling. Denna studie genomfördes som en tvärsnittstudie med syftet 
att beskriva fysisk aktivitet hos kvinnor med bröstcancer som genomgår adjuvant 
cytostatikabehandling. 30 kvinnor som genomgick adjuvant cytostatikabehandling vid den 

onkologiska behandlingsenheten vid Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) besvarade en 
enkät med frågor om fysisk aktivitet. Enkäten bestod av både öppna och slutna frågor. 

Datamaterialet har analyserats med deskriptiv statistik. Den avslutande öppna frågan 
analyserades med modifierad manifest innehållsanalys. Resultatet visade att kvinnorna i lika 
hög grad var fysiskt aktiva före som under cytostatikabehandlingarna. Skälen som kvinnorna 

uppgav till att vara fysiskt aktiva var att de kände sig mindre trötta och att den kunde skingra 
tankarna. Många kvinnor upplevde att de mådde psykiskt bättre av fysisk aktivitet och att det 

gick lättare att återhämta sig mellan behandlingarna. Den aktivitetsform som främst utfördes 
var promenader. Ett flertal kvinnor hade fått information av vårdpersonal gällande fysisk 
aktivitet i samband med cytostatikabehandling men mindre än hälften av dessa kvinnor 

följdes upp under behandlingsperioden. Informationen gavs främst av sjuksköterskor och 
läkare. 

Sökord: Bröstcancer, cytostatikabehandling, fysisk aktivitet, information 

  



 

 

 

ABSTRACT 

Research has shown that physical activity improves survival for women diagnosed with breast 

cancer. Studies have also described that physical activity is a matter of importance for 
alleviating common side effects from chemotherapy which thereby increases the quality of 
life for these women. It has also emerged that there is insufficient information on this topic. 

As a first step, it is necessary to do a survey of the physical activity in women with breast 
cancer, their activity experiences and what importance physical activity play for them during 

adjuvant chemotherapy. This work was a cross-sectional study based on questionnaires. The 
purpose of this study was to describe physical activity in women with breast cancer receiving 
adjuvant chemotherapy. 30 women who received adjuvant chemotherapy at the medical 

treatment unit for oncology at Örebro University Hospital (USÖ) answered the questionnaire. 
The questionnaire contained both closed and open-ended questions. The data was analysed 

with descriptive statistics.  The final open-ended questions were analysed with a modified 
manifest content analysis. The result showed that the women had the same activity level 
before as during the treatment period. The reasons for the women to be physically active were 

to decrease fatigue and to divert their minds. The majority of the women experienced feeling 
psychologically better and experienced better recovery between chemotherapy treatments. 

Walking was the most frequently used activity. The majority of the women received 
information about physical activity, but less than half of the women were followed-up. This 
information was primarily given by nurses and doctors. 

Key words: Breast neoplasm, chemotherapy, information, physical activity 
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INLEDNING  

Bröstcancer är den cancerform som drabbar flest kvinnor i världen. År 2011 diagnostiserades 

8382 kvinnor med bröstcancer i Sverige. Under de senaste tjugo åren har det varje år skett en 
genomsnittlig ökning med 1,4 % av antalet kvinnor som insjuknar i bröstcancer 
(Socialstyrelsen, 2012). Tidig upptäckt med hjälp av mammografiscreening, samt nya och allt 

mer effektiva behandlingsformer har lett till att överlevnaden efter bröstcancer har ökat. Detta 
innebär även att fler kvinnor lever längre med olika bieffekter av behandlingarna (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 2010). Det innebär också att nya krav ställs på 
hälso- och sjukvården för att främja livskvalitén hos kvinnor med bröstcancer. I de nyligen 
publicerade nationella riktlinjerna för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 

framhålls att alla cancerpatienter ska ha tillgång till en kontaktsjuksköterska och ses som en 
viktig kvalitetsfaktor för patienten (Socialstyrelsen, 2013). 

BAKGRUN D 

Bröstcancer 

Från 30-årsåldern fram till klimakteriet ökar antalet bröstcancerfall med stigande ålder för att 

nå en platå för incidensen vid klimakteriet för att sedan åter öka för de äldre kvinnorna. Det 
finns emellertid flera olika former av bröstcancer. De två vanligaste typerna är duktal och 
lobulär bröstcancer, som båda tillhör huvudgruppen invasiv bröstcancer. Dessa skiljer sig från 

varandra när det gäller växtsätt, aktivitet och därmed också prognos. Bröstcancer delas in i 
fyra olika stadier. Stadium I innebär ingen spridning till lymfkörtlar i axillen, stadium II-III 

innebär större tumörer eller spridning till lymfkörtlar i axillen, och stadium IV innebär 
spridning till huden utanför bröstet eller fjärrmetastaser. En bröstcancerdiagnos ställs genom 
trippeldiagnostik (Ringborg, Dalianis & Henriksson, 2008). För patienter med bröstcancer 

finns det tre olika behandlingsprinciper; kirurgi, strålning och läkemedel. Läkemedlen som 
ges är antihormoner, cytostatika och/eller antikroppar. I drygt 90 % av bröstcancerfallen 
börjar man med kirurgi följt av strålbehandling och läkemedel som ges enskilt eller i 

kombination (Bergh et al., 2007). Kombination av olika preparat är värdefull eftersom de har 
olika verkningsmekanismer. Vid adjuvant cytostatikabehandling ges sex behandlingar med tre 

veckor mellan varje behandlingskur (Hassan & Ljungman, 2003; Vårdprogram för cancer 
mammae Uppsala-Örebroregionen, 2012). Adjuvant cytostatikabehandling innebär en 
tilläggsbehandlingsbehandling och ges efter operationen för att förhindra återfall av 

sjukdomen (Ringborg, Dalianis & Henriksson, 2008). Cytostatikabehandling innebär stora 
förändringar för kvinnan, både fysiskt och psykiskt. Biverkningar kan vara i form av alopeci, 

illamående/kräkningar, mucosit, benmärgstoxicitet, förstoppning/diarré, hjärttoxicitet, 
viktuppgång och fatigue (Juvet et al., 2009). Biverkningar kan vara mycket påfrestande för 
kvinnorna vilket kan leda till en försämrad livskvalitet (Browall et al., 2008; Larsson, 

Sandelin & Forsberg, 2010; Høyer et al., 2011).  

Hälsofrämjande omvårdnad  

År 2003 antog riksdagen ett mål för folkhälsan vilket bland annat innebär att hälso- och 
sjukvård skall bedrivas med ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv som 
skall vara en självklar del i all vård och behandling (Statens folkhälsoinstitut, 2005). För att 

förbättra vården och omhändertagandet av cancerpatienter, både under och efter behandling, 
beslutade regeringen om införandet av den Nationella Cancerstrategin år 2009. Några av de 

övergripande målen i denna strategi är minska risken för insjuknande i cancer, förlänga 
överlevnadstiden och förbättra livskvalitén efter en cancerdiagnos, allt utifrån patientens 
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behov (Statens offentliga utredningar (SOU, 2009:11)). Livskvalité utgår från individens egen 
värdering av sin fysiska och psykiska hälsa samt tillfredsställe med sin sociala situation (SBU, 
2000). Hälsofrämjande omvårdnad handlar om att främja människors hälsa och välbefinnande 

oberoende av sjukdom och hälsotillstånd. Detta bygger på ett humanistiskt synsätt, vilket 
innebär en förståelse för personens livsvärld i relation till hälsa, sjukdom och lidande istället 

för att fokusera på problem och diagnoser. Hälsofrämjande omvårdnad är en process som är 
till för att stödja de individuella, sociala och miljömässiga förutsättningarna hos individen. 
Genom att stärka individens subjektiva upplevelse av hälsa samt att främja delaktighet i 

processen ges en ökad kontroll över den egna hälsan. Sjuksköterskan har som uppgift att ge 
patienten en möjlighet till att fatta egna välgrundade beslut. Detta genom dialog, individuell 

planering, delaktighet, adekvat information samt kunskap. Sjuksköterskans uppgift är även att 
stödja patientens upplevelser av hopp och motivation. Genom detta blir patienten bemött med 
värdighet och respekt, sedd som en aktiv person, får bekräftelse samt som en person med 

resurser som har förmågan till att fatta egna beslut (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).   

Fysisk aktivitet  

Folkhälsoinstitutet definierar begreppet fysisk aktivitet, vilket innefattar all kroppsrörelse som 
svar på skelettmuskulaturens kontraktion vilket ger en ökad energiförbrukning 
(Folkhälsoinstitutet, 2013). Fysisk aktivitet används som ett överordnat begrepp och kan 

innefatta fritidsaktiviteter såsom friluftsliv, motion/fysisk träning, idrott och trädgårdsarbete, 
aktivitet i arbetet eller hemmet samt aktiv transport i vardagslivet i form av t.ex. promenader 

och cykling (Folkhälsoinstitutet, 2013). Svenska Läkaresällskapet har antagit 
rekommendationer om fysisk aktivitet för friska individer med syftet att främja hälsa, minska 
risken för kroniska sjukdomar, förebygga en för tidig död samt för att bevara eller förbättra 

den fysiska kapaciteten. Alla vuxna över 18 år rekommenderas att regelbundet vara fysiskt 
aktiva. Den fysiska aktiviteten ska vara av aerob karaktär och utföras 30 minuter dagligen om 
den är av måttlig intensitet, alternativt minst tre gånger per vecka om den är av hög intensitet. 

En måttlig intensitet, exempelvis som vid en rask promenad, bör ge en ökning av puls och 
andning, medan en hög intensitet bör ge en markant ökning av puls och andning, exempelvis 

som vid löpning (Svenska läkaresällskapet, 2011; Folkhälsoinstitutet, 2013). Enligt 
internationella riktlinjer rekommenderas dagligen 30 minuters fysisk aktivitet av måttlig- hög 
intensitet (Folkhälsoinstitutet, 2013), dessa rekommendationer gäller även i hela Norden 

(Becker et al., 2004).  
 

Loprinzi, Cardinal, Smit & Winters-Stone (2012a) har i sin reviewartikel visat på sambandet 
mellan fysisk aktivitet och minskad risk att få bröstcancer. I 40 av 76 artiklar rapporterades 
statistiskt signifikanta resultat för att fysisk aktivitet har en skyddande effekt mot bröstcancer. 

Den skyddande effekten kommer sannolikt från förändringar av nivåerna i könshormoner, 
fettsammansättning, insulinrelaterade hormoner samt genom en ökning av immunfunktionen 

(Loprinzi et al., 2012a; Carmichel, Daley, Rea & Bowden, 2010). För att minska risken för 
utvecklande av bröstcancer är rekommendationen 30-60 minuters fysisk aktivitet dagligen av 
måttlig ï hög intensitet (Cancerfondens utredning om cancerprevention, 2004). 

 
Fysisk aktivitet vid bröstcancer   -  

För kvinnor som drabbats av bröstcancer har fysisk aktivitet betydelse då det förbättrar 
prognosen genom att minska risken att få recidiv (Loprinzi, Bradley, Cardinal, Winters-Stone, 
Smit & Loprinzi., 2012b), den minskar även risken att dö i sjukdomen (Ballard-Barbash, 

Friedenreich, Courneya, Siddiqi & Alfano, 2012; Loprinzi et al., 2012a; Loprinzi et al., 
2012b; Carmichael et al., 2010; Holick et al., 2008). Cytostatikarelaterade biverkningar som 
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exempelvis fatigue kan minskas om kvinnorna är fysiskt aktiva, både under och efter 
behandling (Loprinzi & Cardinal, 2012; Juvet et al., 2009; Cramp & Byron, 2012). Studier 
har även visats att fysisk aktivitet bidragit till att förbättra hjärt- lungfunktionen under 

behandlingen (Markes, Brockow & Resch, 2009; Loprinzi & Cardinal, 2012), samt ger ökad 
livskvalité för kvinnor med bröstcancer (Campbell, Mutrie,White, McGiure, Kearney, 2005; 

Juvet et al., 2009; Loprinzi & Cardinal, 2012; Bicego et al., 2008).  
 
Folkhälsoinstitutet (2008) har i sin manual "Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling" (FYSS) rekommendationer vid cancersjukdom. Under pågående 
behandling är det viktigt att den fysiska aktiviteten anpassas till individen då 

cancersjukdomen, den pågående behandlingen och blodvärden kan påverka vilken typ av 

aktivitet som bör utföras. Har patienten lågt blodvärde (Hb < 8,0 g/dl) bör aktiviteter som 

kräver hög intensitet undvikas, har patienten fºrsªmrat immunfºrsvar (LPK< 0,5 x 109/ɛl) 
bör aktiviteter som kan ge ökad risk för infektioner undvikas, och vid lågt antal trombocyter 

(TPK< 50 x 109) bör t.ex. kontaktsporter som ger ökad blödningsrisk undvikas (FYSS, 2008). 
Oavsett ålder har den fysiska aktiviteten en förebyggande effekt genom hela livet, därför är 
det viktigt att uppmana patienterna att bevara eller öka den fysiska aktiviteten både under och 

efter avslutade behandlingar (Vårdprogram för cancer mammae Uppsala-Örebroregionen, 
2012). 

 
Vårdpersonalens information om fysisk aktivitet vid bröstcancer  
Det har visat sig att patienter, genom att få vara delaktiga i beslut gällande vården och 

behandlingen, får mer realistiska förväntningar på behandlingen, blir mer nöjda och även 
genom detta får ökad kunskap. Förutsättningen för att kunna vara delaktig är att patienterna 

får tillgång till adekvat information (Vårdprogram för cancer mammae Uppsala-
Örebroregionen, 2012; Kearney & Richardson, 2006). I en studie om vilka råd läkarna ger 
angående fysisk aktivitet hos kvinnor med bröstcancer visade resultatet att 56 % av 102 läkare 

inte rutinmässigt gav råd om fysisk aktivitet. De läkare som gav råd om fysisk aktivitet hade 
fokus på att den skulle var bra för den psykiska och funktionella hälsan samt ha betydelse för 

vikten (Daley, Bowden, Rea, Billingham & Carmicheal, 2008). Genom information kan 
kvinnorna få stöd att själva bibehålla ett eget liv med hälsa och välmående. Detta kan ge dem 
en möjlighet att tillvara ta sina egna krafter och resurser dvs. utgå från det friska (Reitan & 

Schölberg, 2003).  
 

Sammanfattningsvis beskrivs fysisk aktivitet i litteraturen ha betydelse för symtomlindring 
hos kvinnor som drabbats av bröstcancer, vilket även leder till en ökad livskvalitet. Dessutom 
har studier visat att fysisk aktivitet ger en bättre prognos för kvinnor med bröstcancer. Det har 

även framkommit i studierna att det råder brister inom sjukvården vad gäller att förmedla 
sådan information (Daley et al., 2008; Swenson, Nissen & Newman, 2010). Utifrån målen 

som finns i Nationella Cancerstrategin är det viktigt med hälsofrämjande cancervård då det 
framkommit att det förlänger överlevnadstiden samt förbättrar livskvaliteten efter diagnos 
(SOU, 2009:11). För att uppfylla dessa mål är det viktigt att vårdpersonalen tar upp frågan om 

levnadsvanor med cancerpatienterna. Som ett första steg behövs en kartläggning av den 
fysiska aktiviteten hos kvinnor med bröstcancer, deras aktivitetsvanor och vilken betydelse 

fysisk aktivitet har för dem under pågående cytostatikabehandling. Kartläggningen syftar i 
förlängningen till att utgöra en grund för ökad kunskap hos vårdpersonalen för att sedan 
kunna utveckla och förbättra informationen till kvinnor med bröstcancer om fysisk aktivitet 

vid adjuvant cytostatikabehandling. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

Syftet med studien är att beskriva fysisk aktivitet hos kvinnor med bröstcancer som genomgår 
adjuvant cytostatikabehandling samt hur de får kännedom om betydelsen av fysisk aktivitet 

före och under behandlingen. 

Specifika frågeställningar:  

I vilken utsträckning är kvinnor med bröstcancer som genomgår adjuvant 
cytostatikabehandling fysiskt aktiva? 

Vilka skäl anges av kvinnor med bröstcancer till att inte vara fysiskt aktiva under den 

adjuvanta cytostatikabehandling?  

Vilken betydelse beskrivs fysisk aktivitet ha hos kvinnor med bröstcancer som genomgår 

adjuvant cytostatikabehandling? 

I vilken utsträckning får kvinnor med bröstcancer som genomgår adjuvant 

cytostatikabehandling information om betydelsen av fysisk aktivitet och vilka är 
informationskällorna? 

METOD  

Design 

Studien har en deskriptiv design och har genomförts som en tvärsnittsstudie (Polit & Beck, 
2008). 

Urval 

Kvinnor med bröstcancer stadium I-ʐ som fick adjuvant cytostatikabehandling vid den 
onkologiska behandlingsenheten vid Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) inbjöds att delta i 

studien. Inklusionkriterierna var att man skulle vara kvinna över 20 år, ha förmåga att läsa och 
förstå svenska samt inte vara deltagande i annan studie. Kvinnorna tillfrågades vid besöket till 

cytostatikabehandling tre, fyra eller fem. Vid vilken behandlingskur kvinnorna tillfrågades 
skedde slumpmässigt. Anledningen till detta var att det skulle bli en jämn fördelning mellan 
de tre olika behandlingskurerna. Exklusionskriterier var kognitiv dysfunktion och 

multisjukdom. Föreliggande arbete är en pilotstudie som kommer att ligga till grund för en 
planerad fullvärdig studie. Poweranalys är därför inte aktuell (Polit & Beck, 2008). 

Deltagarna valdes ut genom konsekutivt urval under studieperioden och till dess att tillräckligt 
många deltagare för studien erhållits (Polit & Beck, 2010). För denna pilotstudie ansågs 30 
kvinnor vara tillräckligt (Ejlertsson, 2005).  

 
Det var totalt 44 kvinnor som uppfyllde inklusionskriterierna. Av dessa kvinnor exkluderades 

fyra kvinnor av olika skäl ur studien. Tre kvinnor fick under behandlingstiden spridning av 
sjukdom. En kvinna exkluderades på grund av att annan sjukdom tillkom under 
behandlingstiden, vilket ledde till att cytostatikabehandling avslutades innan kur tre. När det 

blev aktuellt med cytostatikabehandling kur tre, fyra eller fem var det 40 kvinnor som 
uppfyllde inklusionskriterierna och fick skriftlig information om studien (bilaga1). Av de 40 

kvinnor som uppfyllde inklusionskriterierna var det tio som av olika skäl inte deltog i studien; 
fyra tackade nej vid informationstillfället om deltagande i studien, två tillfrågades inte på 
grund av psykisk ohälsa samt vid besöket för cytostatikabehandling kur 5 glömde ansvarig 

behandlingssjuksköterska att tillfråga en kvinna om deltagande i studien. Tre kvinnor valde 
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att inte svara på enkäten, trots påminnelse. Således var det 30 kvinnor som tackade ja till 
deltagande i studien (bilaga 2). Den slutliga svarsfrekvensen blev 75 %.  

Datainsamling 

Studien genomfördes på den Medicinska behandlingsenheten onkologi USÖ, februari 2012 
till februari 2013. Datainsamlingen skedde i form av en enkätundersökning. En enkät 

konstruerades av författarna utifrån olika frågor för att svara mot studiens syfte (bilaga 3). 
Enkäten består av fem demografiska frågor som är inspirerade utifrån KUPP (Kvalitet ur 
patientens perspektiv, 2007), en fråga om antalet erhållna cytostatikabehandlingar och tio 

frågor med fokus på fysisk aktivitet och information. Fem frågor består endast av slutna 
svarsalternativ och fem frågor består av både slutna och öppna svarsalternativ. Enkäten 

avslutas med en öppen fråga (Trost, 2007) där deltagarna fritt kunde uttrycka sig. För att 
bedöma enkätfrågornas validitet d.v.s. att enkäten mäter det som den avser att mäta har 
frågornas utformning diskuterats vid seminarier och handledningstillfällen. Enkäten har även 

innan studiens start delats ut och fyllts i av fem sjuksköterskekollegor, fyra kvinnor som är 
medlemmar i bröstcancerföreningen samt av fyra kvinnor med bröstcancer som erhållit 

cytostatikabehandling på den Medicinska behandlingsenheten. Detta för att fånga upp 
eventuella otydligheter, vilket medförde en del revideringar av frågorna (Whittemore & 
D´Eramo Melkus, 2008).  

Efter skriftligt samtycke till deltagande i studien fick kvinnorna enkäten i samband med 
besöket på behandlingsenheten. Enkäten delades ut av ansvarig behandlingssjuksköterska. 

Kvinnorna fick möjligheten att välja om de hellre ville ta med den ifyllda enkäten vid nästa 
behandlingstillfälle eller om de vill skicka den per post, via ett bifogat frankerat svarskuvert.  

Ett påminnelsebrev skickades ut efter tre veckor.    

Databearbetning och analys 

Datamaterialet har bearbetats och analyserats med deskriptiv statistik. Bearbetningen har 

gjorts med hjälp av kalkylprogrammet Excel. Resultatet har analyserats och redovisats som 
texter och tabeller. Analys av den avslutande öppna frågan har gjorts med en modifierad 

manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Svaren på den frågan var 
allt från några meningar till en A4-sida. Texterna lästes ett flertal gånger för att få en 
förståelse och en helhetsbild av materialet. Efter detta identifierades relevanta meningar och 

uttryck som motsvarade syftet och frågeställningarna och utgjorde meningsbärande enheter. 
Då de meningsbärande enheterna ursprungligen var relativt korta gjordes ingen kondensering 

av dessa enheter. Meningsenheterna kodades sedan och grupperades med avseende på likheter 
och skillnader i olika kategorier som återspeglade det manifesta innehållet (Graneheim & 
Lundman, 2004). 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Kraven på forskningsetiska riktlinjer bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 
och Helsingforsdeklarationen. Dessa ger riktlinjer för hur god etisk forskning ska bedrivas 

och grunderna är: principen om autonomi, principen om att göra gott, principen att inte skada 
och principen om rättvisa. Deltagarna har fått information muntligen och skriftligen om 
studiens syfte och uppläggning samt att deltagandet är frivilligt med rätt att avbryta 

medverkan när som helst utan att det medför några negativa följder för deltagarna (Etiska 
riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden, 2003). Enkäterna har kodats. Kodlistor har 

förvarats åtskilt från insamlad data. Kodlistor och insamlat material har förvarats inlåst och 
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endast tillgängligt för ansvariga forskare. Data som har analyserats med statistikprogram har 
lagts in i statistikfiler under kod. Datamaterialet har behandlats konfidentiellt och resultat 
presenteras så att inte enskild studiedeltagare kan identifieras. Skriftligt tillstånd till denna 

studie har begärts av verksamhetschefen på Onkologiska kliniken (bilaga 4). Etikprövning har 
godkänts av Etikprövningsnämnden i Uppsala den 2012-01-11, Dnr 2011/362 (SFS 

3003:460).  

RESULTAT      

 
Totalt deltog 30 kvinnor i studien. Demografiska data för deltagarna presenteras i tabell 1. 
Kvinnorna hade en medelålder av 56,4 år, med en spridning mellan 32-81 år. I genomsnitt 

hade kvinnorna två barn och var sammanboende med annan vuxen. Merparten var 
yrkesarbetande kvinnor. De hade erhållit tre, fyra eller fem cytostatikabehandlingar. 

 

 

 

 

 

 

 

Fysisk aktivitet före och mellan cytostatikabehandlingarna  

Kvinnorna var i lika hög grad fysiskt aktiva före start av cytostatikabehandling som under 
behandlingsperioden. Tjugoåtta kvinnor (93 %) uppgav att de var fysiskt aktiva innan de 

började med cytostatikabehandling och 28 kvinnor (93 %) uppgav att de var fysiskt aktiva 

Tabell 1. Demografiska data och antal erhållna 

cytostatikabehandlingar hos kvinnor med bröstcancer 

under adjuvant cytostatikabehandling (n=30) 

 

 Antal 
kvinnor 

 
(%) 

Ålder, år   
     25-44  
     45-64  
     65-84  
 Antal barn 
     Ett 
     Två 
     Tre-Fyra 
Boende 
     Sammanboende med vuxen 
     Sammanboende med vuxen och barn 
     Sammanboende med barn 
     Ensamstående 

5 
18 

     7 
 
8 
15 
7 

17 
60 
2 
 

27 
50 
23 

17 57 
7 
3 
3 

23 
10 
10 

Utbildning   
     Högskola/Universitet 
    Yrkesskola/Gymnasium 
     Folkskola/Grundskola 

11 
13 
6 

37 
43 
20 

Sysselsättning   
     Yrkesarbetande 
     Pensionär 
     Arbetssökande 
Antal erhållna cytostatikabehandlingar 
     Tre  
     Fyra 
     Fem 

21 
8 
1 
 

12 
12 
6 

70 
27 
3 
 

40 
40 
20 
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mellan cytostatikabehandlingarna. En av dessa kvinnor uppgav att hon inte varit fysiskt aktiv 
innan behandlingen men under behandlingarna. Endast två kvinnor uppgav att de inte var 
fysiskt aktiva under behandlingsperioden (7 %). Av dessa uppgav den ena, som före 

behandlingen var fysiskt aktiv skäl som minskad motivation och att hon inte orkade med 
fysisk aktivitet under behandlingsperioden. Den andra kvinnan uppgav att hon varken var 

fysiskt aktiv före eller under cytostatikabehandlingarna eftersom òbarnen krävde sittò. 
 
Skäl till att vara fysiskt aktiv   

De 28 kvinnor som var fysiskt aktiva mellan sina cytostatikabehandlingar uppgav flera skäl 
till detta. Många uppgav att de var fysiskt aktiva för det gjorde att de kände sig mindre trötta 

(61 %). Kvinnorna var också fysiskt aktiva för att det skingrade tankarna (46 %), för att få 
bättre kondition (46 %) och för att bibehålla vikten (32 %). Andra skäl kunde vara att de alltid 
varit fysiskt aktiva (39 %) eller att de ville träffa andra människor (29 %). Det var 25 % av 

kvinnorna som angav andra orsaker till fysiskt aktivitet, t e x att uträtta ärenden, besöka 
bibliotek, handla eller motionera hundar. Andra skäl till att vara fysiskt aktiv kunde vara för 

att må bra, för att bevara konditionen och för den mentala hälsans skull. Kvinnorna kunde 
även vara fysiskt aktiva för det fick dem att känna sig starka, för att få frisk luft, för att ha en 
uppgift att fylla men även som en kvinna uttryckte: Fºr att anvªnda òork-tidenò till sig sjªlv 

och inte till òborden och måstenò.  
 

Upplevelser av fysisk aktivitet  

Av de 28 kvinnor som var fysiskt aktiva mellan cytostatikabehandlingarna upplevde de flesta 
(75 %) att de mådde psykiskt bättre av fysisk aktivitet. Ett flertal (57 %) upplevde att de 

kände sig mindre trötta. En del kvinnor (36 %) upplevde att de återhämtade sig bättre från 
cytostatikabehandlingarna, och sov bättre om nätterna (25 %). Andra upplevde att det var 
skönt med frisk luft och att de mådde bra av fysisk aktivitet (10 %). Två kvinnor (7 %) 

upplevde inte att de påverkades alls av fysisk aktivitet. Ingen kvinna uppgav någon negativ 
påverkan av fysisk aktivitet.  

 
Aktivitetsform  och omfattning av fysisk aktivitet   

Flera olika former av fysisk aktivitet utfördes mellan behandlingarna (Tabell 2). Den aktivitet 

som uppgavs mest frekvent var promenader (93 %). Fyrtiosex procent av de som 
promenerade gjorde det minst 5 gånger/vecka. Ett antal kvinnor (39 %) ägnade sig åt andra 

aktiviteter som simning, bowling, trädgårdarbete, träning på gym, Tai Chi, Yoga, Quigong, 
träning med crosstrainer eller utförde övningar från sjukgymnast. Cykling (21 %) och 
stavgång (14 %) var också aktiviteter som utfördes mellan behandlingarna.  

 
Tabell 2. Aktivitetsform och frekvens av fysisk aktivitet under pågående adjuvant 

cytostatikabehandling hos kvinnor med bröstcancer (n=28)   

 

 1-2 
ggr/månad 

3-4 
ggr/månad 

1-2 
ggr/vecka 

3-4 
ggr/vecka 

Minst 5 
ggr/vecka 

Antal   
kvinnor 

  

(%) 

Promenader 1 1 6 6 12 26  93 

Stavgång 1 1 2   4  14 

Cykling  1 1 3 1 6  2 

Annat  3 3 3 2 11  39 
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Information om fysisk aktivitet   

På frågan om vårdpersonal informerat om fysisk aktivitet i samband med 

cytostatikabehandlingarna uppgav 19 kvinnor (63 %) att de fått information, medan 11 
kvinnor (37 %) uppgav att de inte fått någon information. Informationen om fysisk aktivitet 

fick kvinnorna främst av sjuksköterskor (74 %) och läkare (58 %), men även från 
familj/vänner, internet, massmedia/tv/reklam eller från andra källor som sjukgymnast, böcker 
(Diagram 1). 

 

 

Diagram 1. Informationskälla gällande fysisk aktivitet i samband med adjuvant  

cytostatikabehandling hos kvinnor med bröstcancer (n=30) 

 

Av de 19 kvinnor som uppgivit att de fått information svarade 10 (53 %) att de inte följts upp 

med avseende på fysisk aktivitet mellan behandlingarna, 4 (21 %) uppgav att de hade fått 
uppföljning och 5 (26 %) visste inte om de följts upp.  

De 11 kvinnor som inte fått information fick frågan om de skulle velat ha information om 
fysisk aktivitet i samband med cytostatikabehandling. Fyra (36 %) svarade att de skulle velat 

ha information, 6 (55 %) uppgav att de inte skulle velat ha information, och en kvinna (9 %) 
visste inte om hon skulle velat ha information eller ej. 

Kvinnornas beskrivning av fysisk aktivitet  

Efter analys av kvinnornas beskrivningar i den slutliga öppna frågan kunde de delas in i tre 
olika kategorier; Betydelsen av fysisk aktivitet, Nedsatt ork begränsar samt Betydelsen av 
information. 

Betydelsen av fysisk aktivitet  

Kvinnorna beskrev att fysisk aktivitet hade stor betydelse för dem. Promenader gjorde att 
värken i kroppen minskade. Det var skönt att få komma ut på en promenad i skogen, att få 

frisk luft och att känna dofter. Det beskrevs att efter en promenad kände de sig gladare och 
mer ònormalaò, vilket gjorde att de m¬dde psykiskt bªttre.  

òDagen nªr cellgift ges och nªr jag ªr som mest trºtt ªr det lite trºgt att ta sig ut, men jag 
gör det varje gång ändå för efteråt är det en märkbar skillnad och jag känner mig mycket 

bªttreò. 
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Nedsatt ork begränsar  
Cytostatikabehandlingarna medförde att kvinnorna upplevde nedsatt ork. Trots tröttheten 
försökte de ändå vara fysiskt aktiva men då i ett långsammare tempo. Vardagsmotionen de 

utövade kunde vara i form att hämta barn på dagis, dammsuga samt hänga tvätt.  

òD¬ man inte m¬r bra kan ett pass med dammsugaren, hªnga tvªtt mm vara den fysiska 

aktiviteten man orkar med just den dagenò.  

 
Betydelsen av information  
Det framkom att kvinnorna ansåg att det var betydelsefullt att vårdpersonal tog upp vikten av 

att vara fysisk aktiv i deras situation. Vidare framkom det att informationen om fysisk 
aktivitet dock ska vara utan òpekpinnarò och òkravò.  

òFick information om att det ªr bra att rºra p¬ sig mellan behandlingarnaò. 

SYNTES 

Sammanfattningsvis har resultatet i denna studie visat att kvinnorna i lika hög grad var fysiskt 

aktiva före som mellan cytostatikabehandlingarna. Kvinnorna var fysiskt aktiva av skäl som 
att de kände sig mindre trötta och för att fysisk aktivitet skingrade tankarna. Kvinnorna 

uppgav också att de var fysiskt aktiva för att få en bättre kondition och för att behålla vikten. 
Många kvinnor upplevde att de mådde psykiskt bättre av fysisk aktivitet och att det gick 
lättare att återhämta sig mellan behandlingarna. Den aktivitet som främst utfördes var 

promenader, nästan hälften av kvinnorna promenerade mer än 5 gånger i veckan. Ett flertal 
kvinnor hade fått information av vårdpersonal gällande fysisk aktivitet i samband med 

cytostatikabehandling men mindre än hälften av dessa kvinnor följdes upp under 
behandlingsperioden. Informationen gavs främst av sjuksköterskor och läkare. Drygt hälften 
av de kvinnor som inte fått någon information önskade inte heller någon sådan information. 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Det framkom i resultatet  att kvinnorna var i lika hög grad fysisk aktiva före påbörjad 

cytostatikabehandling som under behandlingsperioden. Enligt  flera studier har det dock visat 
sig att aktivitetsnivån drastiskt sjunker under pågående behandling för kvinnor med 
bröstcancer (Huy, Schmidt, Vrieling Chang-Claude och Steindorf, 2012; Midtgaard et al. 

2009). Om ett större urval gjorts i denna studie hade det möjligen kunnat uppvisats en större 
skillnad mellan de kvinnor som var fysiskt aktiva och de kvinnor som inte var fysiskt aktiva. 

En annan orsak till att resultatet skiljer sig åt kan vara att kvinnorna i denna studie angav att 
de mådde bra och därigenom orkade var fysiskt aktiva och därför valde att fylla i enkäten.  
Midtgaard et al. (2009) fann även att det var signifikant att de patienter som varit fysiskt 

aktiva före diagnos förblev det under behandlingarna. De kvinnor som varit fysiskt inaktiva 
före diagnos förblev det troligen även under cytostatikabehandlingarna. Det överensstämmer 

även med resultatet i denna studie där en kvinna uppgav att hon varken var fysiskt aktiv före 
eller under cytostatikabehandlingarna. Som skäl att inte vara fysiskt aktiv uppgav kvinnorna 
minskad motivation eller skªl som att òbarnen krävde sittò. Det framkom ªven skªl som att 

inte orka med fysisk aktivitet under behandlingsperioden vilket även andra studier har påvisat 
(Midtgaard et al., 2009; Rogers, Courneya, Shah, Dunnington, och Hopkins-Price, 2007; 

Windsor, Potter, McAdam och McCowan, 2009). Andra studier har beskrivit att smärta var ett 
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hinder för att träna (Midtgaard 2009; Windsor et al, 2009). Dock visade resultatet i den öppna 
frågan att kvinnorna beskrev att promenader gjorde att värken i kroppen minskade.   

Resultatet visade att ett flertal kvinnor uppgav att de fått information om fysisk aktivitet i 
samband med cytostatikabehandlingen. Informationen de fick var främst från sjuksköterskor 
och läkare. I Midtgaard et al. (2009) enkätstudie framkom att 42 % av patienterna hade fått 

information av läkare eller sjuksköterska om fysisk aktivitet under cytostatikabehandling. 
Enligt Kearney & Richardson (2006) har det framkommit att information och kommunikation 

är vital för att cancerpatienter ska klara av oro och stress under cytostatikabehandlingen. 
Välinformerade patienter kan lättare handskas med sin sjukdom, känna att de har kontroll 
samt lättare behålla en positiv känsla. Det har också framkommit att patienter inte får 

tillräckligt med information för att kunna fatta välgrundade beslut (Kearney & Richardson, 
2006). I en italiensk enkätstudie framkom att en stor del av patienterna önskade så mycket 

information som möjligt om cytostatika-biverkningar och hur dessa kan hanteras. Patienterna 
föredrog att få informationen i första hand muntligt men även som skriftlig information. De 
önskade även att informationen skulle ges före starten av cytostatikabehandlingen och 

föredrog främst att få den muntliga informationen av onkologerna och i andra hand av 
onkologsköterskor (Piredda et al, 2008). Ett antal kvinnor i denna studie hade uppgett att de 

inte hade velat ha någon information om fysisk aktivitet. En anledning kan vara att de inte fått 
information om betydelsen av fysisk aktivitet, inte är intresserade av fysisk aktivitet och 
därmed inte heller efterfrågat någon sådan information. En annan anledning kan vara att de 

fått information om fysisk aktivitet men inte tagit till sig den. I en engelsk studie gavs skriftlig 
information till cancerpatienter gällande träning och fatigue före behandlingen. Resultatet av 

denna studie visade att 79 % använt sig av delar eller hela informationen i foldern och de 
flesta tyckte att informationen var användbar eller mycket användbar. För de som använde sig 
av informationen som delades ut, var det mer sannolikt att de fortsatte träna under 

behandlingen (Windsor et al., 2009). Det kan därför vara värdefullt för kvinnorna att 
sjuksköterskan och läkaren vid det första mötet inför start av cytostatikabehandling ger både 

skriftlig och muntlig information om fysisk aktivitet. Då det kan vara svårt att ta till sig 
mycket information vid ett tillfälle, ger skriftli g information kvinnorna möjlighet att 
uppdatera rekommendationerna för hur den fysiska aktiviteten ska bedrivas. Betydelsefullt är 

även att informationen och uppföljningen om fysisk aktivitet ges rutinmässigt till kvinnorna 
och att den ges på ett professionellt sätt så att man inte skuldbelägger de kvinnor som inte är 

fysiskt aktiva. Dock behövs ökad kunskap och utbildning inom detta ämnesområde för både 
läkarna (Daley et al., 2008) och sjuksköterskorna (Swenson et al., 2010). I en studie har det 
framkommit att av 281 onkologer, där syftet var att undersöka onkologers uppfattning om 

fysisk aktivitet, var det 62 % som ansåg att fysisk aktivitet var hälsofrämjande, 56 % ansåg att 
fysisk aktivitet var betydelsefull och 63 % ansåg fysisk aktivitet som riskfri att utöva under 

cytostatikabehandling. Det framkom även att yngre kvinnliga onkologer var mer positivt 
inställda till fysisk aktivitet jämfört med sina äldre manliga kollegor (Jones, Courneya, Peddle 
& Mackey, 2005).  

I denna studie uppgav de allra flesta kvinnorna att de promenerade, varav de flesta minst 5 

gånger i veckan. Det undersöktes inte vilken nivå aktiviteterna utfördes på. I den avslutande 
öppna frågan beskrev dock kvinnorna att den fysiska aktiviteten var på en lägre nivå under 
behandlingen än vad den annars brukade vara. Föreliggande resultat är i överensstämmelse 

med liknande studier som visat att promenader på en medelintensiv nivå är den träning som 
mest frekvent utförs (Bernardo, Lynn, Ren & Bender 2010; Harrison, Hayes & Newman, 

2009; Rogers et al., 2007). Därav kan promenader ses som en lämplig aktivitetsform som kan 
utföras på ett enkelt och billigt sätt. Under behandlingstiden är de flesta kvinnor sjukskrivna, 
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vilket kan leda till en ekonomisk begränsning vilket medför svårigheter i att betala för att 
delta i andra fysiska aktiviteter.  

Kvinnorna beskrev att de hade nedsatt ork och att de kände trötthet under behandlingarna. 
Många uppgav dock att de var fysiskt aktiva för att känna sig mindre trötta. Det är 
väldokumenterat att patienter som får cytostatikabehandling beskriver att de upplever fatigue 

direkt i anslutning till behandlingen och som sedan når ett maximum efter 10 dagar då det 
klingar av. Cancerrelaterad fatigue drabbar 70-100% av alla cancerpatienter och den varierar 

från en känsla av trötthet till ren utmattning. Patienterna upplever mest energi igen precis 
innan nästa cytostatikabehandling (Kearney & Richardsson, 2006). Fysisk aktivitet har visat 
statisktiskt signifikant effekt att det hjälper mot patienternas upplevelse av fatigue (Velthuis, 

Agasi-Idenburg, Aufdemkampe & Wittink , 2010; Duijts, Faber, Oldenburg, van Beurden & 
Aaronson, 2011). I denna studie framkom det att många kvinnor var fysiskt aktiva för att de 

att kände sig gladare och mer ònormalaò vilket i sin tur gjorde att de mådde psykiskt bättre. 
Fysisk aktivitet  hjälpte även till att skingra tankarna och gjorde det lättare att återhämta sig 
mellan behandlingarna. Detta stämmer överrens med studien av Windsor et al (2009) där det 

har visat sig att träning under cancerbehandling gav positiva effekter på välbefinnande och 
humör som att känna sig gladare, kunna klara av de dagliga aktiviteterna bättre samt att lättare 

klara av sjukdomen och behandlingen. Även Høyer et al. (2011) har i sin studie påvisat att de 
flesta kvinnorna upplevde att de mådde psykiskt bättre av fysisk aktivitet och även att det 
kunde hjälpa till att skingra tankarna. Vidare har Bulmer, Howell, Ackerman & Began (2012) 

i sin intervjustudie påvisat att kvinnorna trªnade fºr att òm¬ bªttreò vilket innebar att de fick 
ökad energi och styrka samt även òbättre humörò, sömn och tankeskärpa. Fysisk aktivitet var 

också viktigt då det fungerade som ett sätt att få andrum från cancersjukdomen.  

Utifrån studiens resultat och tidigare forskning om fysisk aktivitet har det framkommit att 

kvinnorna kan uppleva att de gör något positivt för sin egna hälsan vilket leder till att de òf¬r 
kontrollò över sin hälsa. Detta kan leda till att kvinnorna inte blir òpassiva deltagare òunder 

cytostatikabehandlingen. Vid hälsofrämjande arbete bör hälso- och sjukvårdspersonalen utgå 
från att patienten har ett deltagande. Detta kan man åstadkomma genom att ge individen 
verktyg för att ta kontroll över de faktorer som har en inverkan på hälsan, uppmuntra och 

stärka det friska samt att underlätta för patienten att möta sina symtom och besvär (Medin & 
Alexandersson, 2000; Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

För en hälsofrämjande cancervård med friskfaktorer i centrum kan ett salutogent perspektiv 
användas. Fokus ligger på hälsans ursprung och på vad som stöder hälsa snarare än på det 

sjuka (patogenes) (Antonovsky, 1991). Således har sjuksköterskorna och läkarna en viktig roll 
genom att ge information om fördelarna med fysisk aktivitet. Syftet med hälsofrämjande 
arbete är att stödja personlig och social utveckling genom att tillhandahålla sådan information, 

hälsoutbildning och kunskap som ökar individens möjlighet att bemästra tillvaron på olika 
strukturella nivåer (Medin & Alexandersson, 2000; Mann, 2010). Enligt Hälso- och 

sjukvården bör alla cancerpatienter erbjudas en kontaktsjuksköterska som ger dem råd och 
stöd under behandlingsperioden och därigenom öka livskvalité hos dem under den 
påfrestande behandlingsperioden (Socialstyrelsen, 2013).  

Metoddiskussion 

Studien har genomförts i form av en enkätundersökning. Genom en enkätundersökning kan 
stora mängder data samlas in och därmed ökar möjligheten till att dra generella slutsatser 
(Polit & Beck, 2008; Whittemore & D´Eramo Melkus, 2008), vilket dock inte är aktuellt i 

denna studie då endast 30 deltagare ingår. För studien gjordes ett konsekutivt urval eftersom 
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alla ur en population som motsvarar inklusionskriterierna då kan väljas att delta i studien, 
vilket är en fördel speciellt när det är en begränsad tid till att finna deltagare till en studie 
(Polit & Beck, 2010). Urvalet bedömdes genomförbart med tanke på studietiden. Kvinnorna 

tillfrågades om deltagande i studien vid besöket vid cytostatikabehandling tre, fyra eller fem. 
Kvinnorna har då erhållit ett antal cytostatikabehandlingar och troligen har den första krisen, 

efter att ha drabbas av bröstcancer, lagt sig. Kvinnorna som skulle erhålla sin sjätte och sista 
behandlingskur valdes bort att ingå i studien eftersom det då inte fanns utrymme att med 
vårdpersonal diskutera frågor och funderingar kring fysisk aktivitet som uppkommit.  

 
Eftersom det var de behandlingsansvariga sjuksköterskorna på den medicinska 

behandlingsenheten som skulle tillfråga kvinnorna om deltagande i studien, inte vi som 
forskare, fick de både muntlig och skriftlig information om studiens syfte, upplägg och 
innehåll. Det leder ofta till ett ökat bortfall när forskaren är beroende av andra för att samla in 

material till studien (Polit & Beck, 2008). Frågan är dock om de behandlingsansvariga 
sjuksköterskorna i fºreliggande studie har agerat ògatekeepersò och valt kvinnor att tillfr¬ga 

som de själva ansåg lämpliga. Risken är då stor att urvalet blivit snedfördelat eller att 
kvinnorna som ingick i studien har haft ett bättre välmående än de kvinnor som inte ingick i 
studien.  

 
Enkätundersökningar är en bra metod när känslig information ska samlas in eftersom det är 

den metod som bäst garanterar anonymitet. Enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998: 204) är 
detta viktigt eftersom deltagare med sjukdom är utsatta i en känslig position då de är i behov 
av vård. Ytterligare fördel med enkätundersökningar är att frågorna blir standardiserade vilket 

innebär att samtliga svarsalternativ presenteras på samma sätt för samtliga deltagare. Enligt 
Hansagi & Allebeck (1994) kan färdiga svarsalternativ vara en fördel om deltagaren har svårt 
att uttrycka sig i skrift. Nackdelar med enkätundersökningar är dock att frågorna är 

färdigkonstruerade, vilket gör att det inte går att fördjupa sig i frågeställningarna, ställa 
följdfrågor samt att frågorna är konstruerade utifrån forskarens perspektiv (Ejlertsson, 2005). 

Vid konstruktion av enkäten valdes därför både slutna och öppna svarsalternativ. Enkäten 
avslutades även med en öppen fråga, vilket gav deltagarna möjligheten att med egna ord svara 
på frågorna. Kvinnorna delgav sina subjektiva upplevelser av att vara fysisk aktiv under sin 

behandling, vilket är en betydelsefull parameter vid vård och behandling av personer med 
cancersjukdom och kan ses komplettera det kvantitativa resultatet.   

 
För att säkerhetsställa enkätens validitet, för att fånga upp eventuella otydligheter och för att 
minska bortfallsfel har enkäten före studiens början diskuterats (Whittemore & D´Eramo 

Melkus, 2008) med sjuksköterskekollegor inom kliniken, kvinnor i bröstcancerföreningen 
samt kvinnor med bröstcancer som erhållit cytostatikabehandling. Detta medförde 

revideringar av frågorna. Trots detta har det framkommit en del otydligheter i frågorna om 
fysisk aktivitet och information. I frågan om kvinnorna var fysiskt aktiv mellan 
cytostatikabehandlingarna (fråga 8) var det fem kvinnor som svarade att de inte var fysiskt 

aktiva men sedan ändå svarat på de resterande frågorna som handlade om fysisk aktivitet. 
Dessa kvinnor bedömdes därför som fysisk aktiva. I frågan var det svårt att bedöma vad som 

menades med fysisk aktivitet eftersom det inte var angivet under hur lång tid exempelvis en 
promenad ska pågå för att definieras som fysisk aktivitet. Frågan om patienten önskade 
information om fysisk aktivitet (fråga 15) ställdes bara till de kvinnor som svarade att de inte 

fått någon information. Den frågan skulle ställts till alla deltagare för att ge en bättre bild av 
hur patienterna vill ha det med information om fysisk aktivitet.   
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Med hänsyn till den påfrestande behandlingen fick kvinnorna välja om de vill fylla i enkäten 
på behandlingsenheten eller i hemmet. En nackdel med att fylla i enkäten hemma är dock att 
det kan leda till att enkäten inte besvaras, vilket i sin tur leder till ett bortfall. Därför kan det 

behövas påminnelsebrev för att få tillräckligt antal svar (Bylund & Cedergren, 2003). I 
föreliggande studie skickades påminnelsebrev till fyra kvinnor. Det resulterade i ett 

svarsdeltagande från dessa kvinnor. Enligt Ejlertsson (2005) är det optimalt att skicka ut två 
påminnelser dock valde författarna att endast skicka ut en påminnelse med tanke på den 
påfrestande behandlingen som kvinnorna genomgick. En enkätundersökning som är väl 

förberedd och välgenomförd bör ha en svarsfrekvens kring 80 % (Ejlertsson, 2005). I denna 
studie var svarsfrekvensen 75 % vilket anses bra.  

 

IMPLIKATIONER OCH FORTSATT FORSKNING  

Denna studie omfattar en kartläggning av fysisk aktivitet hos kvinnor med bröstcancer samt 
hur de har uppfattat information kring fysisk aktivitet. För att få en djupare förståelse och 

kunskap kan studiens resultat utgöra en grund för en kvalitativ studie med djupintervjuer med 
patienter med olika cancersjukdomar. Intervjuer med cancerpatienter som inte är fysiskt 

aktiva kan även vara av betydelse för att få en förståelse till varför man inte är fysisk aktiv. 
Vidare forskningsfrågor som studien genererar är om det finns någon skillnad mellan 
cancerdiagnoser eller mellan vilken cytostatikabehandling man erhållit, samt om det finns 

skillnad mellan män och kvinnor? Det behövs också utveckling av enkla verktyg som 
underlättar för att sjuksköterskorna ska kunna arbeta utifrån hälsofrämjande omvårdnad. 

Dessa verktyg kan ge sjuksköterskorna stöd i att välja en omvårdnadsåtgärd som är relevant 
för den enskilda patienten och framför allt till de patienter som inte är fysiskt aktiva. Ett led i 
detta är att sjuksköterskor bör ha tillgång till att kunna skriva ut fysisk aktivitet på recept. 

Resultaten i denna studie visade att vårdpersonalen delvis informerade om fysisk aktivitet i 
samband med cytostatikabehandling. Betydelsefullt vore att även intervjua vårdpersonalen för 

att se vilken kunskap de har om fysisk aktivitet samt vad de informerar patienterna om. 
Kanske skulle utveckling av en informationsfolder om fysisk aktivitet kunna vara ett stöd för 
kvinnorna och för vårdpersonalen.  

 

KONKLUSION  

Utifrån studiens resultat är det av betydelse att främja medvetenheten av betydelsen av fysisk 

aktivitet gällande cytostatikarelaterade biverkningar som exempelvis fatigue hos kvinnor med 
bröstcancer. Enligt de nationella riktlinjerna har sjuksköterskorna ett ansvar att utöva 
hälsofrämjande omvårdnad. Därav bör sjuksköterskorna vid det första besöket med kvinnorna 

ta reda på deras aktivitets- och levnadsvanor. Genom att informera kvinnor med bröstcancer 
om omvårdnadsåtgärder i form av fysik aktivitet kan kvinnorna uppleva att de gör något 

positivt för sig själv och för sin egen hälsa. En välinformerad patient kan lättare handskas med 
sin sjukdom vilket leder till att de känner att de har kontroll samt att det är lättare att bibehålla 
en positiv känsla. I nuläget finns inga riktlinjer att rutinmässigt informera om fysisk aktivitet 

eller rutinmässigt genomföra uppföljning av hur fysiskt aktiva kvinnorna varit under 
behandlingsperioden. Det är ytterst viktigt att sjuksköterskor har kunskaper om att fysisk 

aktivitet kan förebygga och lindra cytostatikarelaterade biverkningar hos kvinnor med 
bröstcancer. Det är därför av stor vikt att fortsätta utveckla cancervårdens rutiner angående 
informationen om fysisk aktivitet. Sjuksköterskor har en viktig roll att stötta kvinnor med 

bröstcancer genom deras behandlingsperiod.
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Bilaga 1 
 
 Örebro februari 2012 

 

Studie om fysisk aktivitet hos kvinnor med bröstcancer som genomgår 
cytostatikabehandling 

 
Du tillfrågas härmed om deltagande i en studie med syfte att göra en kartläggning av fysisk aktivitet 
hos kvinnor med bröstcancer, deras aktivitetsvanor och vilket betydelse fysisk aktivitet har för dem. Vi 
vänder oss till dig eftersom du är en av de kvinnor som får cytostatikabehandling vid 
Universitetssjukhuset i Örebro. 
Deltagande i studien innebär att besvara ett frågeformulär. Formuläret innehåller dels allmänna frågor, 
dels frågor om fysisk aktivitet. Majoriteten av frågorna besvaras med att du ringar in ett eller flera 
svar. Det tar cirka 20 minuter att besvara frågorna. Du väljer själv om du vill fylla i frågorna när du är 
på medicinska behandlingsenheten eller i hemmet. Om du väljer att fylla i frågeformuläret på den 
medicinska behandlingsenheten läggs frågeformuläret i anvisad låda. Fyller du i enkäten i hemmet kan 
du ta med den vid nästa behandlingstillfälle och lämna den i anvisad låda eller skicka den per post, via 
bifogat frankerat svarskuvert. 
Uppgifter som du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och på ett sådant sätt att inte obehöriga 
kan ta del av dem. All information kommer att kodas. Resultatet av studien kommer att redovisas på 
gruppnivå och information kommer inte att kunna spåras till enskild uppgiftslämnare. Uppgifter som 
hanteras i studien lyder under Personuppgiftslagen (PUL). Personuppgiftsansvarig är Örebro 
universitet. Enligt PUL har du rätt att gratis en gång per år ta del av de uppgifter som finns om dig och 
vid behov få eventuella fel rättade. Kontaktpersoner är Maria Roos och Anna Wilhelmsson (se adress 
nedan). Vi besvarar också frågor om studien och från oss kan resultatet av studien senare inhämtas. 
Deltagande i studien är frivilligt. Du väljer givetvis själv vilka frågor i frågeformuläret som du vill 
besvara. Vår förhoppning är dock att Du besvarar hela formuläret så att vi får en komplett bild av 
fysisk aktivitet hos kvinnor med bröstcancer som genomgår cytostatikabehandling. Resultatet är tänkt 
till att utgöra en grund för ökad kunskap hos vårdpersonal gällande fysisk aktivitet. 
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Maria Roos Anna Wilhelmsson 
Leg sjuksköterska  Leg sjuksköterska  
Onkologiska kliniken Onkologiska kliniken 
Universitetssjukhuset Örebro Universitetssjukhuset Örebro 
701 85 Örebro 701 85 Örebro 
tel: 019-6023823, 6021385  tel: 019-6021385 
maria.roos2@orebroll.se  anna.vilhelmsson@orebroll.se 
 
 
Projektansvariga: 
 
Karin Blomberg, med dr. Eva Ekwall, med dr. 
Leg.sjuksköt., Universitetslektor Leg. sjuksköt., Universitetslektor 
Institutionen för hälsovetenskap Institutionen för hälsovetenskap 
och medicin, Örebro universitet och medicin, Örebro universitet 
701 82 Örebro 701 82 Örebro 
tel: 019-301270 tel: 019-301350 
karin.blomberg@oru.se eva.ekwall@oru.se 
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Namn:  ................................................................ 
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Enkät - Kartläggning av fysisk aktivitet hos kvinnor med bröstcancer 

Enkäten består av 17 frågor, först sex bakgrundsfrågor och därefter tio frågor som handlar om 
fysisk aktivitet samt en avslutande fråga där Du har möjlighet att med egna ord skriva ner om 
det är något som Du vill tillägga. Du svarar genom att ringa in de alternativ som Du tycker 

passar bäst

 
 

1. Födelseår 

______________ 
 

 

2. Boende 

a) Sammanboende med vuxen 
b) Sammanboende med vuxen och barn 
c) Sammanboende med barn 

d) Bor ensam 
 

 
3. Barn    

a) Ja, antal barn ________ 

b) Nej 
 

 

4. Utbildning (ange högsta) 

a) Högskola/Universitet (motsvarande) 

b) Yrkesskola/Gymnasium (motsvarande) 
c) Folkskola/Grundskola (motsvarande) 

d) Annat ________________________ 
 
 

5. Sysselsättning 

a) Yrkesarbetande 

b) Studerande 
c) Pensionär 
d) Arbetssökande 

e) Annat________________________ 
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6. Hur många cytostatikabehandlingar har Du sammanlagt fått? 

a) Tre  

b) Fyra  

c) Fem  

 

 

7. Var Du fysiskt aktiv innan Du började med cytostatikabehandlingarna?  

a) Ja 
b) Nej 

 
 
8. Är Du fysisk aktiv (ex promenader, gymnastik eller liknande) mellan 

cytostatikabehandlingarna?  

a) Ja, fortsätt till fråga 10. 

b) Nej, fortsätt till fråga 9.   
 

 

 

9. Vad är skälet till att Du inte är fysisk aktiv mellan cytostatikabehandlingarna? Här kan 
Du fylla i fler än ett alternativ, fortsätt därefter till fråga 13. 

a) Har inte fått någon information om fysisk aktivitet  
b) Orkar inte med fysisk aktivitet mellan cytostatikabehandlingarna 

c) Har inte tid 
d) Mår inte bra av fysisk aktivitet 
e) Var inte fysiskt aktiv före sjukdomen 

f)  Har inte lust 
g) Fysiskt handikapp 

h) Annat _______________________________________________ 
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10. Vilken typ av fysisk aktivitet utför Du mellan cytostatikabehandlingarna och i vilken 

utsträckning? Här kan Du fylla i fler än ett alternativ. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
11. Varför är Du fysisk aktiv mellan cytostatikabehandlingarna? Här kan Du fylla i fler än 

ett alternativ. 
a) För att träffa andra människor  

b) För att känna mig mindre trött 

c) För att det skingrar tankarna 

d) Har alltid varit fysiskt aktiv 

e) För att få bättre kondition 

f)  För att bibehålla vikten 

g) Annat ____________________ 

 

 

 

 

 1 - 2 

gånger/
månad 

3 - 4 

gånger/
månad 

1 - 2 

gånger/
vecka 

3 - 4 

gånger/ 
vecka 

5 gånger 

eller fler/ 
vecka 

Promenader a) b) c) d) e) 

Stavgång a) b) c) d) e) 

Gymnastikpass  a) b) c) d) e) 

Cykling a) b) c) d) e) 

Annat (fyll i 

vilken typ av 

aktivitet) 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

 

 

a) 

a) 

a) 

 

 

b) 

b) 

b) 

 

 

c) 

c) 

c) 

 

 

d) 

d) 

d) 

 

 

e) 

e) 

e) 
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12. Hur upplever Du att Du mår av fysisk aktivitet mellan cytostatikabehandlingarna? Här 

kan Du fylla i fler än ett alternativ. 

a) Känner mig mindre trött 

b) Sover bättre 

c) Upplever att jag återhämtar mig bättre från cytostatikabehandlingarna 

d) Mår psykiskt bättre 

e) Påverkas inte alls 

f)  Påverkas negativt, i så fall hur _______________________________ 

g) Annat __________________________________________________ 

13. Har Du fått information av vårdpersonal om fysisk aktivitet i samband med 

cytostatikabehandlingen? 

a) Ja 

b) Nej, fortsätt till fråga 15 

c) Vet ej, fortsätt till fråga 15 

 

14. Varifrån har Du fått information om fysisk aktivitet i samband med 

cytostatikabehandlingen? Här kan Du fylla i fler än ett alternativ, fortsätt därefter till 

fråga 16. 

a) Läkare 

b) Sjuksköterska 

c) Familjen, vänner 

d) Internet  

e) Massmedia, TV, reklam 

f)  Annat ____________________ 

 
15. Skulle Du vilja ha fått information om fysisk aktivitet i samband med 

cytostatikabehandlingen? 

a) Ja  

b) Nej, fortsätt till fråga 17 

c) Vet ej, fortsätt till fråga 17 
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16.   Tycker Du att vårdpersonal har följt upp hur fysiskt aktiv Du varit mellan           

cytostatikabehandlingarna?   

a) Ja 

b) Nej 

c) Vet ej 

 

17. Är det något som Du vill tillägga?  

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan
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