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Sammanfattning  
Bakgrund: Bröstcancer är den vanligast förekommande cancerformen hos kvinnor. Vid 
diagnos och behandling är det vanligt med psykiska reaktioner och biverkningar. Bland 
annat förekommer ångest, oro, infektionskänslighet och trötthet. Fysisk aktivitet bidrar 
till många positiva hälsoeffekter som exempelvis ökad muskelstyrka och kondition, 
minskad depression och ångest och förbättrat immunförsvar. Detta gör det intressant att 
undersöka om detta samband även förekommer hos bröstcancerpatienter som genomgår 
cytostatikabehandling.  
Syfte: Syfte med studien är att undersöka hur hälsan påverkas av den fysiska 
aktivitetsnivån hos bröstcancerpatienter som genomgår cytostatikabehandling.  
Metod: Arbetet är en litteraturstudie. Artiklar söktes i databasen PubMed. 
Inklusionskriterier var att artiklarna skulle undersöka effekter av fysisk aktivitet 
avseende hälsan hos bröstcancerpatienter som behandlas med cytostatika.  
Resultat: Bröstcancerpatienter som utförde fysisk aktivitet under sin 
cytostatikabehandling, förbättrade, bibehöll eller minskade nedsättning av status på 
flertalet av de hälsoområden som undersöktes. På vissa hälsoområden sågs ingen 
skillnad mellan tränings- eller kontrollgrupp eller så var skillnaden inte signifikant. 
Fysisk aktivitet sågs inte i någon studie försämra hälsan hos patienterna. I något fall 
sågs att en mindre träningsdos var bättre än en högre. Fysisk aktivitet gav inga 
biverkningar.  
Slutsats: En ökad aktivitetsnivå för denna patientgrupp ger positiva hälsoeffekter, 
därmed bör fysisk aktivitet rekommenderas.  

Abstract  

Background: Breast cancer is the most common cancer form in women. In diagnosis 
and treatment, it is common with mental reactions and side effects. These include 
anxiety, infection susceptibility and fatigue. Physical activity contributes many positive 
effects on health, such as increased muscle strength and fitness, reduced depression and 
anxiety and improved immune system. This makes it interesting to investigate whether 
this connection is also present in breast cancer patients undergoing chemotherapy. 
Purpose: The purpose of the study is to investigate how health is affected by the 
physical activity level of breast cancer patients undergoing chemotherapy.         
Method: This is a literature review. Articles were searched in the PubMed database. 
Inclusion criteria were that the articles should investigate the effects of physical activity 
on the health of breast cancer patients treated with cytostatics.                             
Results: Breast cancer patients who performed physical activity during their cytostatics 
treatment, improved, maintained or decreased status reduction in most of the health 
areas investigated. In some health areas, no difference was found between the training 
or control group or the difference was not significant. Physical activity was not seen in 
any study to impair the health of the patients. In some cases, a small exercise dose was 
better than a higher one. Physical activity gave no side effects.                       
Conclusion: An increased activity level for this patient group gives positive health 
effects, therefore physical activity is recommended. 
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Bakgrund 
 
Cancer 
Kroppens celler nybildas och elimineras ständigt, miljontals celler byts ut varje minut. Om en 
frisk cell drabbas av en mutation kommer cellen själv att reparera denna förändring i DNA 
eller genomgå apoptos, vilket betyder att cellen programmerar för sin egen död, om cellen 
inte lyckas med detta kommer förändringen i DNA att finnas kvar. Om något protein som 
medverkar i celldelningen påverkats av mutationen kan detta leda till ökad 
celldelningshastighet och till att en tumör utvecklas [1]. Cancerceller kännetecknas av att de 
slutar kommunicera med andra celler, delar sig okontrollerat och att de inte går i apoptos när 
de borde [2]. Cancer är en av de främsta orsakerna till sjuklighet och dödlighet i världen. 2015 
var cancer orsak till 8,8 miljoner dödsfall och nästan ett av sex dödsfall orsakas av cancer 
globalt sett. De fem ledande riskfaktorerna för att drabbas av cancer är högt Body Mass Index 
(BMI), lågt intag av frukt och grönt, brist på fysisk aktivitet och missbruk av alkohol och 
tobaksanvändning [3]. Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna och också en av de 
främsta dödsorsakerna hos kvinnor. Bröstcancer står globalt för 23% av alla cancerfall och 
14% av cancerrelaterad död [4]. 
 
Cancerregistreringen i Sverige startade på 1950-talet, sedan dess har det årliga antalet 
cancerfall ökat stadigt. Delvis kan detta förklaras med att befolkningen blivit äldre men även 
då man korrigerar för detta så har många typer av cancer blivit vanligare. Risken att drabbas 
av cancer ökar med ökad ålder. Det beror på att skadorna på cellernas DNA ökar med åldern 
och att deras förmåga att förhindra och reparera skador på DNA försämras. Cirka 65 procent 
av de som drabbades av cancer år 2011 var 65 år eller äldre. De vanligaste cancerformerna i 
Sverige är prostatacancer och bröstcancer, vilka utgör cirka en tredjedel av alla cancerfall hos 
män respektive en knapp tredjedel av alla cancerfall hos kvinnor. Båda dessa cancerformer 
har blivit vanligare under de senaste decennierna [5]. 
 
Bröstcancer 
I Sverige upptäcks varje år drygt 8 000 nya fall av bröstcancer och knappt 1 500 kvinnor 
avlider årligen av sin sjukdom [6]. Detta innebär att en av nio kvinnor kommer att drabbas av 
bröstcancer före 75 års ålder [5].  Bröstet består av bindväv, fettväv, mjölkkörtlar och 
mjölkgångar som mynnar ut i bröstvårtan. Cancer kan uppstå på olika ställen i bröstet. Oftast 
uppstår bröstcancer i de mjölkgångar som mynnar ut i bröstvårtan. Denna typ av cancer kallas 
duktal cancer och utgör 75-85%. Om den börjar i bröstkörtlarna där modersmjölken bildas 
kallas den lobulär (10-15%). I sällsynta fall uppkommer cancern i bröstets bindväv som finns 
mellan bröstkörtlarna, och kallas då sarkom. Även sällsynta former av skivepitelcancer, 
lymfom och sarkom förekommer samt flera undergrupper av duktal cancer, exempelvis 
medullär cancer och comedocancer. Asymtomatisk bröstcancer påvisas numera ofta vid 
hälsokontroll med mammografi [7]. 

Om cancern inte behandlas i tid kan den sprida sig till lymfkörtlarna, som bland annat finns i 
armhålan. Då behövs ytterligare behandling men chansen att botas är fortfarande god. Om 
cancerceller växer in i blodkärlen kan cancern sprida sig till andra delar av kroppen och bilda 
dottertumörer, så kallade metastaser. Metastaser kan finnas i till exempel skelettet, lungorna 
eller levern. Oftast sker det när tumören funnits i bröstet något eller några år, och när den har 
vuxit och blivit flera centimeter stor [7].  
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Bröstcancer indelas kliniskt i olika stadier. Två viktiga faktorer i kombination används för 
denna indelning - Tumörstorlek och metastaser. [6] 
 

• Stadie I - tumörstorlek: 0-2 cm. Inga lymfkörtelmetastaser. 
• Stadie II - tumörstorlek 2-5 cm med eller utan lymfkörtelmetastaser. 
• Stadie III - tumörstorlek > 5 cm med eller utan lymfkörtelmetastaser. 
• Stadie IV - fjärrmetastaser föreligger.  

Risken att drabbas av bröstcancer påverkas både av ärftlighet och livsstil och risken ökar med 
ökad ålder. Mellan 5-10% är ärftligt betingad och kvinnor som har mödrar eller systrar med 
bröstcancer har en ökad risk att drabbas. Vissa specifika genetiska avvikelser (framför allt 
bröstcancergenerna BRCA1 och BRCA2) anses kunna öka livsrisken att drabbas med 60-
80%. I dessa fall kan förebyggande kirurgi vara motiverat [6]. Risken ökar med antalet 
menscykler som kvinnan genomgår. Detta beror på hormonella faktorer. Tidig menarche, sen 
menopause och få graviditeter ökar risken för bröstcancer [6] medan risken minskar med ökat 
antal graviditeter och en tidig första graviditet (före 25 års ålder). Även amning minskar 
risken för bröstcancer. Graviditet och amning tycks påverka bröstcancercellerna så de inte 
omvandlas till cancerceller lika lätt. Övervikt ökar risken, likaså intag av alkohol. Fysisk 
aktivitet tycks minska risken att drabbas [7]. Vid behandling med östrogen efter klimakteriet 
eller vid kombinerad hormonell antikonception, kan risken också öka. Denna begränsade 
riskökning föranleder dock inte någon särskild handläggning [6].  

Behandling och hälsopåverkan                    
Behandling av bröstcancer utgörs i de allra flesta fall av kirurgi då en del av eller hela bröstet 
tas bort och ett lymfkörtelingrepp görs i armhålan[8]. Om cancern spridit sig till lymfkörtlarna 
tas även dessa bort [7]. Tilläggsbehandling utgörs i regel av cytostatika (under ca 5 mån) 
och/eller strålbehandling (under 4-6 veckor) och/eller hormonell behandling (under ca 5 år) 
En del patienter får antikroppsbehandling under ett års tid [8]. Tilläggsbehandling av 
cytostatika ges för säkerhets skull eller om läkaren vet att det finns cancerceller kvar. 
Cytostatika kan även ges för att krympa en tumör. Cytostatika skadar cancercellerna, oftast 
genom att arvsmassan påverkas, så att de går i apoptos. På detta vis kan tumörer helt 
försvinna. Cytostatikabehandling är ofta påfrestande för kroppen då även friska celler angrips 
och biverkningar är vanliga. Cytostatika ges ofta direkt i blodet genom dropp. Vanligen sker 
behandlingen under några dagar i följd varefter ett uppehåll görs på en till tre veckor innan 
nästa behandlingstillfälle påbörjas [2]. Cytostatika finns i olika former som delas upp efter 
verkningsmekanism. De olika grupperna av cytostatika ger olika biverkningar [9]. 

Psykiska reaktioner är vanligt förekommande vid diagnosbesked, både under, såväl som efter 
sjukdomen. Det är vanligt med akut eller försenad krisreaktion, depression, ångest, oro och 
sömnstörningar [8]. Då cytostatika inte bara angriper cancerceller utan också friska celler kan 
biverkningar av medicinen uppstå. Illamående, håravfall och infektionskänslighet 
förekommer i varierande grad [2]. Även trötthet, kognitiv nedsättning som minnesstörning 
och koncentrationssvårigheter, och muskelvärk förekommer [8]. Kirurgi i armhålan kan 
medföra risk för komplikationer i form av känselbortfall, tyngdkänsla, smärta och i enstaka 
fall lymfödem [6]. 
 
Cytostatikabehandlingen påverkar de celler i benmärgen som bildar nya blodkroppar och kan 
därmed orsaka att blodvärdet sjunker. Detta kan i sin tur orsaka stor trötthet, även kallad 
fatigue. Denna typ av trötthet är vanlig vid cancer och går inte över av att vila. Hur olika 
personer drabbas av detta beror bland annat på hur intensiv behandling patienten genomgår. 
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En kraftig sänkning av vita blodkroppar medför att infektionskänsligheten ökar.  En 
minskning av antalet blodplättar ökar risken att råka ut för blödningar. För att minska risken 
för allvarliga infektioner eller blödningar kan läkemedelsdosen komma att behöva justeras 
[2].  
 
Muntorrhet förekommer ofta, ibland kvarstår dessa problem flera år efter behandlingen. I 
samband med behandling kan det göra ont i munnen då slemhinnans celler skadas av 
behandlingen. Detta kan medföra att det blir svårt att äta. Även tarmens slemhinna kan 
påverkas av cytostatikan vilket kan orsaka diarréer. Viktuppgång är vanligt under 
cytostatikabehandling, vilket bland annat orsakas av att det kortison patienten ofta får för att 
behandla illamående, ökar aptiten. Minskad fysisk aktivitet under behandling är en annan 
bidragande faktor. Även viktnedgång förekommer. Detta kan förklaras med att patienter kan 
få förändrad smak och kan ha svårt att äta viss mat [2]. För kvinnor med bröstcancer är en 
viktökning vanlig vilket har visat sig vara ogynnsamt och kan påverka prognosen negativt 
[10].  
 
Fysisk aktivitet och hälsa 
Definitionen på fysisk aktivitet är all kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen över den 
normala energiförbrukningen i vila. Fysisk aktivitet kan vara aerob träning eller anaerob 
träning. Till aerob träning räknas konditionsträning och till anaerob träning räknas 
styrketräning. Dosen av fysisk aktivitet påverkar graden av effekt på hälsan. Detta kan 
beskrivas som ett dos-respons-samband [11].  
 
WHO rekommenderar att alla vuxna mellan 18-64 år bör utföra aerob fysisk aktivitet på en 
medelhög intensitetsnivå minst 150 minuter i veckan eller på en hög intensitetsnivå 75 
minuter i veckan. Ökas den aeroba fysiska aktiviteten till 300 minuter på en medelhög 
intensitetsnivå eller 150 minuter på en hög intensitetsnivå ger detta ytterligare hälsovinster. 
Muskelstärkande aktivitet bör utföras för kroppens stora muskelgrupper minst två gånger i 
veckan. Dessa rekommendationer gäller även för vuxna med funktionshinder. Individuella 
justeringar kan behövas för att anpassa träningen till individens träningskapacitet [12, 13].  
 
Brist på fysisk aktivitet är en signifikant riskfaktor för sjukdomar som stroke, diabetes och 
cancer. I många länder sjunker befolkningens fysiska aktivitetsnivå. Globalt sett är 23% av de 
vuxna och 81% av tonåringar som fortfarande går i skolan inte tillräckligt aktiva [14].  
 
Hälsa är ett brett begrepp som består av många olika parametrar som tillsammans bidrar till 
en persons välmående. Hälsa innefattar både fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. 
Fysisk aktivitet främjar hälsan på flera sätt: [15].  
 

• Kondition, balans och koordinationen höjs.  
• Styrkan i muskler och bindväv förbättras.  
• Psykisk ohälsa som depression, oro och ångest motverkas.   
• Självkänsla och positiv kroppsuppfattning främjas.  
• Regelbunden fysisk aktivitet kan även förbättra den kognitiva funktionen.  

 
I FYSS går att läsa att fysisk aktivitet är effektivt för att minska risken att drabbas av 
stressrelaterad ohälsa. Fysisk aktivitet och träning minskar risken att insjukna i depression och 
kan även användas som behandling av lindrigare former av depression. Fysisk träning 
minskar depressionssymtom och förbättrar livskvaliteten i samma omfattning som KBT eller 
antidepressiva läkemedel vid lindrig och måttlig depression Träning minskar också risken för 
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återfall i depression [16]. Vid fysisk aktivitet påverkas flera av hjärnans molekylära system i 
en positiv riktning. Förutom att endorfiner frigörs som ger känslor av tillfredställelse frisätts 
även signalsubstanser som dopamin och serotonin vilket motverkar depressiva symptom, 
ångest och smärta. Minskad påverkan på hypotalamus-hypofys-binjurebarkaxeln (HPA-axeln) 
medverkar till en högre motståndskraft mot stress [17, 18]. Fysisk aktivitet ökar 
sömnkvaliteten dels för att det medverkar till en naturlig trötthet men även för att det minskar 
stress, depression och ångest som i förlängningen kan ge upphov till sömnproblem [19].  
 
Enligt FYSS bör personer med cancer utföra både aerob fysisk aktivitet och styrketräning. 
Detta kan minska cancerrelaterad trötthet, förbättra hälsorelaterad livskvalitet, förbättra 
kondition, muskelstyrka och funktionsförmåga samt minska risken för återfall och förbättra 
överlevnaden [20].  
 
 
Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna studie är att ta reda på om även bröstcancerpatienter som genomgår 
påfrestande cytostatikabehandlingar får ta del av de positiva effekter fysisk aktivitet har visat 
sig ha för hälsan hos friska personer.  
 
Frågeställningen är: 
Kan fysisk aktivitet leda till mindre nedgång av fitness och ett ökat välbefinnande under 
behandlingen hos bröstcancerpatienter som genomgår cytostatikabehandling?  
 
 
Metod 
Studien utfördes i form av en litteraturstudie och arbetet inleddes med att söka efter artiklar 
inom ämnesområdet bröstcancer och träning i databasen PubMed. Detta gjordes för att 
kontrollera att det fanns ett tillräckligt stort underlag av artiklar för att genomföra denna 
studie. Då antalet träffar var väldigt stort och många orginalartiklar fanns så konstaterades att 
denna studie skulle vara möjlig att genomföra.   

En förfinad sökning i PubMed genomfördes i mars 2017. Denna sökning inkluderade endast 
artiklar som inte var äldre än 10 år (publiceringsår 2007-2017), artiklar utförda på människor 
och artiklar som kunde ses i full text. Sökorden som användes var ”Physical activity” OR 
”exercise” AND ”Breast cancer” AND ”chemotherapy”. Denna sökning gav 179 träffar. 
Artiklarnas rubriker och abstrakt lästes igenom och vid ett första urval valdes 16 stycken 
artiklar ut, dessa var orginalartiklar som ansågs vara relevanta med hänsyn till 
litteraturstudiens syfte.  

Vid ett andra urval då dessa 16 artiklar lästes igenom i sin helhet valdes åtta stycken ut. 
Inklusionskriterierna var att de skulle vara prospektiva, att de deltagande patienterna 
uteslutande hade just bröstcancer och att studierna enligt min bedömning var väl genomförda. 
Av de åtta artiklar som valdes bort, inkluderade sex stycken även patienter med andra 
cancersjukdomar vilket inte ansågs stämma överens med litteraturstudiens frågeställning. En 
var inte prospektiv, och en hade endast 36 deltagare, vilket ansågs vara för lågt. Dessa 
bedömdes kunna försämra litteraturstudiens validitet och exkluderades av denna anledning.  
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De åtta kvarvarande artiklarna bedömdes ytterligare en gång genom att använda formuläret 
”Mall för bedömning av relevans” hämtad från SBU, Statens beredning för medicinskt och 
social utvärdering [21]. Detta formulär tar upp olika kriterier för att bedöma en studies 
bevisvärde. Bevisvärdet anger den vetenskapliga kvaliteten i varje enskild studie. I mallen 
värderas studiepopulation, den undersökta interventionen, jämförelseinterventionen, 
effektmåttet och studielängden genom tolv frågeställningar som besvaras med ja, nej, oklart 
eller ej tillämpat.  

Genom denna bedömning värderades validiteten för de olika studierna och dess sammanlagda 
evidensstyrka. Genom denna värdering kunde också en jämförelse mellan studiernas relevans 
göras. Denna bedömning resulterade i att ytterligare två av studierna exkluderades. Den ena 
var en kvasiexperimentell studie där patienterna enbart utförde okontrollerad fysisk aktivitet i 
hemmet, i den andra ansågs träningsinterventionerna otillräckligt beskrivna och träningen var 
även här okontrollerad. Dessa två ansågs inte kunna värderas tillräckligt högt i SBU´s 
formulär och ansågs sänka litteraturstudiens evidens.  

De sex studier som återstod värderades tillräckligt högt i mallen för att anses utgöra ett bra 
utgångsmaterial för litteraturstudien. Dessa studier lästes igenom med noggrannhet och en 
sammanfattning av var och en gjordes. Det sammanfattade materialet fördes in under de olika 
rubrikerna; syfte, studiedesign, inklusionskriterier, tillvägagångssätt, mätning av utfall och 
resultat. För att studiernas resultat skulle bli lättare att överskåda gjordes en artikelmatrix. I 
denna tillkom även rubriken ”värdering av studiekvalitet”.  

 
Resultat 

Sammanfattning av studie 1               
Effects of Aerobic and Resistans Exercise in Breast Cancer Patients Receiving Adjuvant 
Chemotherapy: A Multicenter Randomized Controlled Trial                              
Courneya, K.S., et al. [22] 

Syfte:  
Studiens syfte var att jämföra effekterna av aerob träning respektive styrketräning med en 
kontrollgrupp som inte utförde någon träning. Den primära intentionen var att mäta 
förändringar i cancerspecifik livskvalitet, quality of life (QOL). Även förändringar i fatigue, 
psykosocial funktionsförmåga, fysisk kondition, kroppssammansättning, antal patienter som 
fullföljde sin cytostatikabehandling samt antalet fall med lymfödem hos bröstcancerpatienter 
som genomgick adjuvant cytostatikabehandling mättes.  
 
Metod:  
Studiedesign; Studien var prospektiv, trearmad, randomiserad och kontrollerad. 
 
Inklusionskriterier; 18 år eller äldre, ej gravid, engelsk eller fransktalande, bröstcancer i steg 
I till IIIA som skulle inleda första linjens adjuvant cytostatikabehandling. 
 
Medelåldern hos deltagarna var 49 år.  
 
Tillvägagångssätt; 242 bröstcancerpatienter indelades slumpmässigt i tre grupper, i ett 1: 1: 
1-förhållande med hjälp av ett datorgenererat program. En grupp fick sedvanlig vård utan 
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fysisk aktivitet, UC (n 82), en grupp fick genomföra styrketräning, RET (n 82) och en grupp 
fick genomföra aerob träning, AET (n 78). Studien utfördes i Canada mellan 2003 och 2005. 
 
Deltagarna utförde träningen under hela den tid som cytostatikabehandlingen varade, med 
början 1 till 2 veckor efter påbörjad cytostatika-behandling och avslut 3 veckor efter 
behandlingen (median, 17 veckor).  
 
AET-gruppen utövade träning tre gånger i veckan på en cykelergometer, löpband eller cross-
trainer och började vid 60% av sin maximala syreförbrukning eller VO2max, vecka 1 till 6 och 
utökades till 70% under vecka 7 till 12 och 80 % efter vecka 12.  Träningstiden började med 
15 minuter vecka 1 till 3 och ökade med 5 minuter var tredje vecka tills varaktigheten nådde 
45 minuter vid vecka 18.  
 
RET gruppen tränade tre gånger per vecka och utförde två set med åtta till 12 repetitioner av 
nio olika övningar på 60% till 70% av sitt beräknade en-repetitions maximum. Övningarna 
var benspark, bencurl, benpress, vadpress, bröstpress, sittande rodd, triceps extensions, biceps 
curls och modifierade sit-ups. Motståndet ökades med 10% när deltagarna klarade av att 
genomföra mer än 12 repetitioner.  
 
UC gruppen inledde inte något träningsprogram. De erbjöds ett en-månads träningsprogram 
efter postinterventions-bedömningarna. 
 
Mätning av utfall; 
 QoL och fatigue självskattades genom frågeformuläret Functional Assessment av Cancer 
Therapy-Anemi som mäter patientens fysiska, sociala, känslomässiga och funktionella 
välbefinnande. Psykosocial funktionsförmåga skattades med Rosenberg Self-Esteem Scale, 
the center for Epidemiological Studies Depression Scale och the Spielberger State Anxiety 
Inventory.  
 
Patienternas självskattade resultat bedömdes vid baslinjen (en till två veckor efter att ha startat 
cytostatika), mittpunkten (mitten av kemoterapi), efter interventionen (3 till 4 veckor efter 
cytostatikabehandlingens slut) och vid en 6-månaders uppföljning (data ej presenterade).  
 
Fysisk kondition som VO2max och muskelstyrka, kroppssammansättning, antal patienter som 
fullföljde sin cytostatikabehandling samt antalet fall med lymfödem mättes med objektiva 
mätmetoder vid baslinjen och efter interventionen. 
 
Resultat vid behandlingens slut:  
Aerob träning var överlägsen sedvanlig vård utan träning för att förbättra självkänsla (P = 
0,015), aerob kondition (P = 0,006), och kroppsfettprocent (justerad P = 0,076).  
 
Styrketräning var överlägsen sedvanlig vård utan träning för att förbättra självkänsla (P = 
0,018), muskelstyrka (P <0,001), fettfri kroppsmassa (P = 0,015), och antalet patienter som 
fullföljde sina cytostatikabehandlingar (P = 0,033).  
 
Förändringar i QoL, fatigue, depression och ångest gynnade träningsgrupperna men nådde 
inte statistisk signifikans.  
 
Varken aerob träning eller styrketräning orsakade lymfödem eller andra biverkningar. 
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Sammanfattning av studie 2 
Effects of resistance exercise on fatigue and quality of life in breast cancer patients 
undergoing adjuvant chemotherapy: A randomized controlled trial 
Schmidt, M.E., et al.[23] 
 
Syfte:  
Syftet med studien var att utvärdera hur ett 12 veckors progressivt styrketräningsprogram 
påverkade cancerrelaterad fatigue och QoL i jämförelse med avslappningsövningar hos 
bröstcancerpatienter under adjuvant cytostatikabehandling. Studiens primära intention var att 
mäta förändringen i total cancerrelaterad fatigue från pre- till postinterventionen. Även 
analyser av QoL, depression och kognitiv funktion utfördes.  
 
Metod: 
Studiedesign; Studien var en prospektiv, randomiserad, kontrollerad interventionsstudie.  
 
Inklusionskriterier; Kvinnor med en bekräftad bröstcancerdiagnos som skulle genomgå 
adjuvant cytostatikabehandling, ålder; ≥18 år, body mass index (BMI) ≥18 kg/m2, förmåga att 
förstå och följa studieprotokollet och viljan att komma till Heidelberg motionsanläggningar.  
 
Medelåldern hos deltagarna var 53 år. 
 
Tillvägagångssätt; Studien utfördes i Tyskland mellan 2010 och 2013. Deltagarna (n 101) 
delades slumpmässigt in i två grupper, en träningsgrupp (EX) och en avslappningsgrupp (RC) 
som var en kontrollgrupp.  
 
Båda grupperna genomförde sina övningar två gånger i veckan, 60 minuter åt gången under 
12 veckor under handledning av erfarna terapeuter. Träningsgruppen utförde 8 olika 
styrketräningsövningar. Tre set, 8-12 repetitioner på 60-80% av repetitions maximum. 
Avslappningsgruppen utförde sina övningar enligt Jacobson, ”A script for deep muscle 
relaxation”.  
 
Mätning av utfall; 
Fatigue; självskattades genom formuläret ”Fatigue assessment Questionnaire” (FAQ) som 
innefattar dimensionerna fysisk, känslomässig och kognitiv utmattning. Poängen mättes i 
skalan 0-100 där högre poäng indikerade mer fatigue. 
 
Quality of life (QoL); självskattades genom formuläret EORTC QLQ-C30 (version 3.0). Där 
livskvalitet och fysisk, emotionell, social roll, kognitiv och social funktion mättes. Poängen 
mättes i skalan 0-100. Högre poäng påvisade sämre QoL. 
 
Depression; självskattades med formuläret ”20-item Center for Epidemiologic  
Studies Depression scale” (CES-D). Poängen mättes i skalan 0-100. Poäng över 38 indikerade 
potentiell, allvarlig depression. 
 
Kognitiv funktion; koncentration och kognitiv förmåga mättes genom att använda ” trail-
making-test” (TMT). Där mäts den tid det tar för patienten att koppla samman siffror och 
bokstäver i en logisk sekvens, 
 
Effektmåtten bedömdes under första eller andra behandlingscykel, preinterventiont (baslinjen) 
och postinterventiont (vecka 13).  
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Resultat: 
Fatigue; I avslappningsgruppen försämrades den totala och den fysiska tröttheten under 
kemoterapin. Hos styrketräningsgruppen kunde man inte se några sådana nedsättningar. Den 
självskattade förändringen i total fatigue mellan grupperna, pre- och postintervention var -5,8 
(p = 0,052). När endast patienter utan depression vid baslinjen togs med i beräkningen var 
förändringen i total fatigue mellan grupperna mer uttalad, den självskattade, pre- 
postintervention var då -8,1 (p = 0,039)  
 
Quality of life (QoL) EORTC QLQ30 (scale 0–100); Fördelar med styrketräning sågs avseende 
rollfunktion där den justerade självskattade skillnaden mellan grupperna pre- och 
postintervention var 14,7 (p = 0,035), social funktion, skillnad mellan grupperna pre- och 
postintervention 12,6 (p= 0,046) samt en positiv tendens när det gäller fysisk 
funktionsförmåga, där den justerade självskattade skillnaden mellan grupperna pre- och 
postintervention var 7,6 (p = 0,087).  
 
Depression; Ingen skillnad kunde ses mellan grupperna och graden av depression förblev 
oförändrad hos båda grupperna. 
 
Kognitiv funktion; Kognitiv förmåga förbättrades i styrketräningsgruppen men skillnaden 
mellan grupperna nådde inte statistisk signifikans.   
 
 
Sammanfattning av studie 3 
Effect of Low-Intensity Physical Activity and Moderate- to High-Intensity Physical Exercise 
During Adjuvant Chemotherapy on Physical Fitness, Fatigue, and Chemotherapy Completion 
Rates: Results of the PACES Randomized Clinical Trial 
 van Waart, H., et al.[24] 
 
Syfte:  
Syftet med studien var att utvärdera effekten av ett lågintensivt hembaserat fysiskt 
aktivitetsprogram (Onco-Move) samt ett kontrollerat, kombinerat styrketränings/aerobt 
träningsprogram på måttliga till hög intensitet (On-Track), kontra vanlig vård (usual care = 
UC). Bröstcancerpatienterna hade cancer i stadie II (47%) eller stadie III (46%).   
Studiens primära intention var att mäta förändringar i fysisk kondition, muskelstyrka och 
fatigue. De sekundära intentionerna var att mäta förändringar i självrapporterad fysisk 
aktivitetsnivå, funktionsnivån i det dagliga livet, psykisk stress, Health Related Quality of life 
(HRQoL), återgång till arbetet och avslutade cytostatikabehandlingar.  
 
 
Metod  
Studiedesign; Studien var en prospektiv, randomiserad, kontrollerad, multicenter-studie med 
två interventionsgrupper som utförde fysisk aktivitet och en kontrollgrupp som fick vanlig 
vård utan något träningsprogram (UC). 
 
Inklusionskriterier; Patienter med histologiskt bekräftad primär bröstcancer eller cancer i 
tjocktarmen som planerades genomgå adjuvant cytostatikabehandling.  
 
Medelåldern hos deltagarna var 51 år. De flesta deltagarna hade bröstcancer i stadie II (47%) 
eller III (46%).  
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Tillvägagångssätt; Studien genomfördes i Nederländerna. Patienter som skulle genomgå 
adjuvant kemoterapi (n = 230) delades slumpmässigt in i någon av de tre grupperna; Onco-
Move, OnTrack eller UC.  
 
Mellan mars 2010 och december 2012 rekryterades 230 lämpliga patienter med bröstcancer. 
De rekryterade patienterna (n = 230) randomiserades till Onco-Move, OnTrack eller UC.  
 
Onco-Move är ett hembaserat, lågintensivt, individualiserat, fysiskt aktivitetsprogram. 
Programmet bestod av skriftlig information och var anpassat efter individens fysiska förmåga. 
En aktivitetsdagbok fylldes i som diskuterades vid varje behandlingscykel. Specialutbildade 
sjuksköterskor uppmuntrade deltagarna att delta i åtminstone 30 minuters fysisk aktivitet per 
dag, 5 dagar i veckan, med en intensitetsnivå på 12 till 14 på Borgskalan. 
 
OnTrack är ett medelhögt till högintensivt, kombinerat styrketränings- och aerobt- 
träningsprogram som övervakades av specialutbildade sjukgymnaster. Deltagarna deltog två 
gånger per vecka. Sex stora muskelgrupper tränades under 20 minuter per session, med två set 
av åtta repetitioner på 80% av en-rep. max. Varje session inbegrep 30 minuters aerob träning 
med en intensitet på 50% till 80% av den maximala belastning som beräknats av ” Steep 
Ramp Test”.  Deltagarna i denna grupp uppmuntrades också att vara fysiskt aktiva 5 dagar 
varje vecka under 30 minuter per session och att föra en aktivitetsdagbok. Båda insatserna 
påbörjades vid den första cykeln av kemoterapi och fortsatte fram till 3 veckor efter den sista 
cykeln.  
 
UC varierade enligt sjukhusens riktlinjer och preferenser, men innebar inte någon rutinmässig 
träning. 
 
Mätning av utfall;  
Fatigue skattades genom frågeformulären ”Multidimensional Fatigue Inventory” och ”Fatigue 
Quality List”.  
 
QoL självskattades genom frågeformuläret EORTC QLQ-C30 
Funktionsnivån i det dagliga livet skattades genom frågeformuläret ”Impact of participation 
and autonomy” och psykisk stress skattades i formuläret ”hospital anxiety and depression 
scale”. 
 
Fysisk kondition, muskelstyrka, fysisk aktivitetsnivå, återgång till arbetet och avslutade 
cytostatikabehandlingar mättes med objektiva mätmetoder. 
 
Prestationsbaserade och självrapporterade resultat bedömdes före den slumpmässiga 
indelningen och påbörjad cytostatikabehandling, vid slutet av kemoterapin och vid sex 
månaders uppföljning.  
 
Resultat vid slutet av kemoterapin: 
Onko-Move och OnTrack resulterade i mindre nedgång avseende cardiorespiratorisk fitness 
(P <0,001), bättre fysisk funktionsförmåga (P ≤ 0,001), mindre illamående och kräkningar (P 
= 0,029 respektive 0,031) och mindre smärta (P = 0,003 respektive 0,011) jämfört med UC. 
 
Onko-Move resulterade i signifikant lägre nivå av fatigue jämfört med UC, baserat på 
frågeformuläret EORTC QLQ-C30. (P=0,003)  
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OnTrack resulterade i bättre utfall gällande kognitiv funktionsförmåga (P = 0,033), 
muskelstyrka (P = 0,002) och fysisk fatigue jämfört med UC (P <0,001).  
 
Signifikant färre av deltagarna i OnTrack krävde dosjusteringar i kemoterapibehandlingen än 
i UC eller Onco-Move grupper (P = 0,002). Båda träningsgrupperna återvände tidigare till 
arbete (P = 0,012), och arbetade fler timmar per vecka (p = 0,014), än kontrollgruppen.  
 
Vid 6-månaders uppföljning, hade de flesta resultaten återgått till utgångsnivåerna för alla tre 
grupperna. 
 
 
Sammanfattning av studie 4 
A Multicenter Randomized Trial of the Effects of Exercise Dose and Type on Psychosocial 
Distress in Breast Cancer Patients Undergoing Chemotherapy  
Courneya, K.S., et al.[25] 
 
Syfte: 
I denna studie analyserades en studie som heter CARE avseende hur effekterna av olika typer 
av träning och mängden motion påverkar psykosocial stress hos bröstcancerpatienter som 
genomgår cytostatikabehandling eller om träningseffekterna kan relateras till patienternas 
depressionsnivå vid baslinjen. Det primära effektmåttet var depression. Sekundära effektmått 
var ångest, upplevd stress och självkänsla 
 
Metod: 
Studiedesign; CARE-studien var en multicenter Kanadensisk studie som var prospektiv, 
randomiserad och kontrollerad. 
Inklusionskriterier; Urvalskriterier inkluderade engelska eller fransktalande ej gravida 
kvinnor ≥18 år gamla med fas I-IIIc bröstcancer som skulle påbörja adjuvant 
cytostatikabehandling. 
 
Medelålder hos deltagarna var 50 år. 
 
Tillvägagångssätt;  
CARE-studien var en Kanadensisk studie som utfördes i Edmonton, Ottawa, och Vancouver 
mellan 2008 och 2011. 301 patienter delades slumpvis in i tre grupper som fick utföra 
övervakad träning tre gånger i veckan. Träningen bestod av antingen aerob träning i 25-30 
minuters; standarddos (STAN, n = 96). Aerob träning i 50-60 minuter; hög dos (HIGH, n = 
101), eller en kombinerad dos bestående av 50-60 minuters aerob- och styrketräning (COMB, 
n = 104). 
 
Vid varje kontrollerat träningspass noterade tränare närvaro, varaktighet och intensitet i den 
aeroba träningen, samt hur mycket vikt och antal set och repetitioner i varje styrkeövning. 
 
Mätning av utfall;  
Psykosocial stress bedömdes fyra gånger: vid baslinjen (vanligen före cellgiftsbehandling), ca 
en tredjedel och två tredjedelar in i cellgiftsbehandling och efter behandlingen (3-4 veckor 
efter kemoterapi). 
 
Patienternas depressionsnivå vid baslinjen erhölls genom att dela in patienterna i kliniska och 
subkliniska nivåer av depressiva symptom. Detta genom att använda brytpunkten ≥ 8 på ” 10 
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item CES-D”. Högre poäng indikerar mer depressiva symtom. Depression bedömdes genom 
”Center for Epidemiological Studies - Depression scale” (CES-D).  
 
Nio andra moderatorer valdes också ut. Dessa bestod av ålder (<50 år jämfört med ≥ 50 år), 
civilstånd (gift vs inte gift), patienter som uppfyllde aeroba riktlinjer för motion vid baslinjen 
(<vs ≥ 150 minuter motion /vecka), patienter som uppfyllde riktlinjer för styrketräning på 
baslinjen (<vs ≥ två sessioner /vecka), antal sjukdomstillstånd (0 mot ≥ 1), sjukdomsstadium 
(stadium i / IIa vs stadier IIb / III), typ av kirurgi (lumpectomy vs. mastektomi), 
cellgiftsbehandling protokoll (taxan kontra ingen taxan), och BMI (icke feta <29,9 kg / m2 
jämfört med feta ≥ 30 kg / m2). 
 
Resultat: 
Vid baslinjen var medelvärdet av depressionspoängen 5,9 på skalan CES-D och 93 patienter 
(31,4%) kategoriserades med kliniska nivåer av depressiva symtom.  
 
Baserat på genomsnittspoängen för de tre mätpunkterna var varken HIGH (genomsnittlig 
gruppskillnad = -0,9; P = 0,061) eller COMB (genomsnittlig gruppskillnad = -0,4; P = 0,36) 
statistiskt överlägsen STAN för att hantera depressiva symtom. Det fanns heller inte några 
skillnader i ångest eller upplevd stress. STAN var överlägsen COMB för självkänslan 
(genomsnittlig gruppskillnad = 0,9; P = 0,033).  
 
I subgruppsanalys av patienter med kliniska nivåer av depressiva symtom vid baslinjen var 
skillnaden mellan interventionsgrupperna signifikant. COMB var bättre än STAN 
(genomsnittlig gruppskillnad = -2,2; P = 0,039) och HIGH var något bättre än STAN 
(genomsnittlig gruppskillnad = -1,9; P = 0,077).  För patienter utan depressiva symptom 
(subkliniska nivåer av depression) vid baslinjen framkom ingen skillnad.  
 
En signifikant skillnad kunde även ses mellan de patienter som uppnådde riktlinjer för 
styrketräning vid baslinjen (= styrketräningspass ≥	två gånger/vecka) och de som inte gjorde 
det. För de patienter som inte nådde riktlinjerna var HIGH överlägsen både STAN 
(genomsnittlig gruppskillnad = -1,2; P = 0,026) och COMB (genomsnittlig gruppskillnad = -
1,0; P = 0,046). För patienter som nådde riktlinjerna var COMB något bättre än HIGH 
(genomsnittlig gruppskillnad = -1,9; P = 0,067).  
 
 
Sammanfattning av studie 5 
Effects of an 18-week exercise programme started early during breast cancer treatment: a 
randomised controlled trial  
Travier, N., et al. [26] 
 
Syfte:  
Studiens syfte var att undersöka effekten av ett 18-veckor långt aerobt- och 
styrketräningsprogram för att förhindra en ökning av fatigue hos bröstcancerpatienter som 
genomgick cytostatikabehandling. Den primära intentionen var att mäta förändringar i fatigue. 
Även QoL, ångest och depression samt fysisk fitness och kroppsvikt undersöktes. 
 
Metod;  
Studiedesign; Multicenter, tvåarmad, prospektiv, kontrollerad, randomiserad studie. 
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Inklusionskriterier; En histologisk bröstcancerdiagnos mindre än sex veckor före 
rekryteringen, inga metastaser, inplanerad cytostatikabehandling, ålder mellan 25-75 år, inte 
ha behandlats för cancer under föregående 5 år, kunna läsa och förstå det holländska språket, 
Karnovsky Performance Status för ≥60, (vilket är ett poängsystem för att kvantifiera 
patienters välbefinnande) och inga kontraindikationer för fysisk aktivitet. Införandet var 
oberoende av patientens aktuella fysiska aktivitetsnivå. 
 
Medelåldern hos deltagarna var 50 år.  
 
Tillvägagångssätt; Studien genomfördes på sju sjukhus i Nederländerna mellan 2010 och 
2013. Deltagarna bjöds in av sin läkare eller av onkologisk sjuksköterska. 
 
De 204 bröstcancerpatienter som medverkade randomiserades av ett datorprogram till 
sedvanlig vård utan något träningsprogram (n = 102) eller till kontrollerad aerob och 
styrketräning (n = 102). Alla patienter genomgick cytostatikabehandling under studien, från 
baslinjen och 18 veckor fram. Fatigue (dvs primära resultatet vid 18 veckor), livskvalitet, 
ångest, depression, och fysisk kondition mättes vid 18 och 36 veckor. Resultaten bedömdes av 
forskare som inte i övrigt var involverade i behandlingen av patienterna.  
 
Det 18 veckor långa träningsprogrammet omfattade två kombinerade aerob- och 
styrketräningspass (60 min. långa) per vecka som kontrollerades av en sjukgymnast. 
Träningen individualiserades till patientens preferenser vilket bedömdes under första 
träningspasset.  
 
Mätning av utfall; Utfördes vid baslinjen, efter interventionen (18 veckor), och efter 36 
veckor. 
 
Fatigue, det primära resultatet (vid 18 veckor), bedömdes med hjälp av Multidimensional 
Fatigue Inventory (MFI) och Fatigue Quality List (FQL). Det validerade MFI är en 20-post 
enkät utformad för att mäta allmän trötthet, fysisk trötthet, minskad aktivitet, minskad 
motivation och mental trötthet. Poängen sträcker sig från 4 till 20, högre poäng indikerar mer 
trötthet. FQL består av 28 adjektiv, grupperade i fyra delskalor: frustrerande, utmattande, 
behagliga och skrämmande, i relation med termen Fatigue. Deltagarna ombads att ange det 
adjektiv som passar deras självupplevda fatigue.  
 
Quality of life (QoL) mättes med hjälp av formuläret ”European Organisation for Research 
and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire C30” och formuläret ”36-item Short 
Form Health Survey” (SF-36). 
Ångest och depression bedömdes med hjälp av validerade nederländska språkversionen av 
”the 20-items Hospital Anxiety and Depression Scale”.  
 
Aerob kapacitet bestämdes genom användning av ett konditionstest med en kontinuerlig 
andnings- gasanalys. Lårmuskelns styrka utvärderades med användning av en Cybex 
dynamometer. Fysisk aktivitetsnivå utvärderades med hjälp av ett frågeformulär. 
 
Resultat: 
Fatigue; Deltagare i båda grupperna rapporterade en betydande ökning av utmattning efter 
interventionen jämfört med före. Ökningen av fysisk fatigue var signifikant lägre i 
träningsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Även om ökningen i allmän och mental 
fatigue, och i minskad aktivitet var lägre i träningsgruppen, observerades inga signifikanta 
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skillnader mellan grupperna. Under samma period rankade deltagarna i de båda grupperna sin 
trötthet som mer frustrerande och ansträngande i jämförbar utsträckning. Vid 36 veckor, 
rapporterade deltagarna sina utmattningsnivåer och utmattningsrelaterade känslor liknande de 
som observerats vid baslinjen med undantag av mental fatigue i kontrollgruppen som 
rapporterades vara ännu högre. Inga signifikanta skillnader mellan tränings- och 
kontrollgruppen hittades. Ingen interaktion observerades mellan grupptillhörighet och 
tidpunkt för kemoterapi (P> 0,05). 
 
QoL, ångest och depression; Vid 18 veckor rapporterade alla deltagare generellt en 
signifikant minskning av livskvalitet avseende fysiska, kognitiva och social funktion samt en 
ökning av depressionspoäng, men ingen av dessa effekter skilde sig signifikant mellan 
grupperna. Vid 36 veckor hade deltagarnas livskvalitet och roll-funktion ökat betydligt i båda 
grupperna jämfört med baslinjen medan kognitiv funktion hade minskat något, men inga 
signifikanta skillnader observerades mellan grupperna.  
 
Fysisk kondition och kroppsvikt; Vid 18 veckor observerades inga signifikanta skillnader 
mellan grupperna i VO2max och max power output. För VO2 och power output på 
ventilatoriska tröskeln observerades signifikanta skillnader till förmån för träningsgruppen. 
Vid 36 veckor, skiljde sig inte VO2 mellan grupperna.  
Vid 18 veckor var muskelstyrkan i benen signifikant högre i träningsgruppen jämfört med i 
kontrollgruppen. Ingen signifikant skillnad kunde ses i greppstyrka. Kroppsvikt vid 18 och 36 
veckor hade ökat likartat i båda grupperna.  
 
Inga allvarliga biverkningar relaterade till träningen observerades under studieperioden. 
 
 
Sammanfattning av studie 6 
Effects of exercise dose and type on sleep quality in breast cancer patients receiving 
chemotherapy: a multicenter randomized trial  
Courneya,K.S.,et al.[27] 
 
Syfte:  
I denna studie analyserades en studie som heter CARE avseende sömnkvaliteten vid olika 
doser och olika sorts träning hos bröstcancerpatienter som genomgick cytostatikabehandling.  
 
Metod; 
Studiedesign; CARE-studien var en multicenter Kanadensisk studie som var prospektiv, 
randomiserad och kontrollerad. 
 
Inklusionskriterier; Urvalskriterier inkluderade engelska eller fransktalande ej gravida 
kvinnor ≥18 år gamla med fas I-IIIc bröstcancer som skulle påbörja adjuvant 
cytostatikabehandling 
 
Medelålder hos deltagarna var 50 år.  
 
Tillvägagångssätt; CARE-studien var en Kanadensisk studie som utfördes i Edmonton, 
Ottawa, och Vancouver mellan 2008 och 2011. 301 patienter delades slumpvis in i tre grupper 
som fick utföra övervakad träning tre gånger i veckan. Träningen bestod av antingen aerob 
träning i 25-30 minuters; standarddos (STAN, n = 96). Aerob träning i 50-60 minuter; hög 
dos (HIGH, n = 101), eller en kombinerad dos bestående av 50-60 minuters aerob- och 
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styrketräning (COMB, n = 104). 
 
Mätning av utfall; Sömnkvaliteten bedömdes vid baslinjen (vanligen före kemoterapi, men 
alltid innan den andra omgången av kemoterapi), efter en tredjedel av genomförd 
cytostatikabehandling, efter två tredjedelar av genomförd cytostatikabehandling och efter 
avslutad behandling (3-4 veckor efter behandling).  Självskattningsformuläret Pittsburgh 
Sleep Kvalitetsindex (PSQI) användes. PSQI mäter sömnkvalitet under den senaste månaden. 
Sju sömn-komponenter bedömdes; subjektiv sömnkvalitet, insomning, varaktighet, 
effektivitet, störningar, läkemedelsanvändning, och dysfunktion dagtid. Varje komponent har 
fått betyget 0-3 på en skala. Lägre poäng indikerar bättre sömnkvalitet. Poängen summeras 
för att erhålla en total sömnkvalitet från 0 till 21. Poäng> 5 på den totala sömnkvalitets-skalan 
indikerar dålig sömnkvalitet. 
 
De medicinska moderatorerna var uttagna från journaler och inkluderade sjukdomsstadium 
(stadier I / IIa vs stadier IIb / III), typ av kirurgi (lumpectomy jämfört mastektomi) och 
kemoterapi protokoll (antracykliner vs. inga antracykliner). Även sömnkvaliteten undersöktes 
vid baslinjen baserat på den rekommenderade delningspunkten ≤5 (bra sömn) kontra> 5 (dålig 
sömn). 
 
Resultat;  
Upprepade mätningar indikerade att gruppen HIGH var statistiskt överlägsen gruppen STAN 
gällande total sömnkvalitet (genomsnittlig gruppskillnad = -0,90; p = 0,039) subjektiv 
sömnkvalitet (p = 0,028) och latenstiden för sömn (p = 0,049). 
 
COMB-gruppen var gränsfall statistiskt överlägsen STAN-gruppen för total sömnkvalitet 
(genomsnittlig gruppskillnad = -0,76; p = 0,085) samt sömnduration (p = 0,051); och 
statistiskt överlägsen för sömneffektivitet (p = 0,040), och andelen med otillräcklig sömn (p = 
0,045).  
 
HIGH-gruppen var statistiskt överlägsen COMB för latenstiden av sömn (p = 0,040). 
 
Jämfört med en standardvolym av aerob träning, förbättrade högre volymer av aerob träning 
och kombinerad träning vissa aspekter av sömnkvaliteten under behandling med cytostatika. 
Motion kan vara ett bra sätt att hantera sömnproblem hos cancerpatienter under kemoterapi. 
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Artikelmatris  * Det antal poäng studien erhållit avser det antal ja studien fått 
    i värderingen av studiekvalitén i ”mall för bedömning 
    relevans”. Ju högre poäng desto högre relevans.  

 
 

Författare Titel Artikelns syfte Studiedesign Intervention 
 

Resultat Värdering av 
studiekvalitet  

1. 
Courneya 
KS1, Segal 
RJ, Mackey 
JR, Gelmon 
K, Reid RD, 
Friedenreich 
CM, Ladha 
AB, Proulx 
C, Vallance 
JK, Lane K, 
Yasui Y, 
McKenzie 
DC 
 

Effects of 
Aerobic and 
Resistance 
Exercise in 
Breast Cancer 
Patients 
Receiving 
Adjuvant 
Chemotherapy: 
A Multicenter 
Randomized 
Controlled 
Trial 
 

Studiens syfte var att 
undersöka och jämföra 
effekterna av aerob 
träning respektive 
styrketräning med en 
kontrollgrupp avseende 
cancerspecifik 
livskvalitet (QOL), 
fatigue, psykosocial 
funktionsförmåga, 
fysisk kondition, 
kropps-sammansättning, 
antal patienter som 
fullföljde sin 
cytostatika-behandling 
och antalet fall med 
lymfödem hos 
bröstcancerpatienter 
som genomgick 
adjuvant 
cytostatikabehandling 

Prospektiv, 
trearmad, 
randomiserad och 
kontrollerad. 
 
 
 
 
  

242 bröstcancer-
patienter som skulle 
inleda adjuvant 
cytostatikabehandling 
indelades 
slumpmässigt i tre 
grupper. En grupp 
fick sedvanlig vård 
utan fysisk aktivitet, 
UC (n 82), en grupp 
fick genomföra 
styrketräning, RET (n 
82) och en grupp fick 
genomföra aerob 
träning, AET (n 78). 

-Aerob träning var 
överlägsen sedvanlig 
vård utan fysisk 
aktivitet för att förbättra 
självkänsla, aerob 
kondition och 
kroppsfettprocent.  
-Styrketräning var 
överlägsen sedvanlig 
vård utan fysisk 
aktivitet för att förbättra 
självkänsla 
muskelstyrka, fettfri 
kroppsmassa och antalet 
patienter som avslutade 
sina 
cytostatikabehandlingar  
-Förändringar i 
cancerspecifik 
livskvalitet (QOL), 
trötthet, depression och 
ångest gynnade 
träningsgrupperna men 
nådde inte statistisk 
signifikans. -Varken 
aerob träning eller 
styrketräning orsakade 
lymfödem eller 
biverkningar. 
 

Styrkor: Slumpmässig 
fördelning, 
jämförbarhet mellan 
grupperna vid 
baslinjen, 
kontrollerade 
träningsinterventioner, 
 
Svagheter: Ej blindade 
bedömare av resultat. 
 
Studiekvalitet: Antal 
poäng i ”mall för 
bedömning av 
relevans”: 11 av 12.  
 
 

2. 
Schmidt ME, 
Wiskemann 
J, Armbrust 
P, 
Schneeweiss 
A, Ulrich 
CM1, 
Steindorf K 

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

Syftet med studien var 
att utvärdera hur ett 12 
veckors progressivt 
styrketräningsprogram 
påverkade 
cancerrelaterad fatigue, 
QoL, depression och 
kognitiv funktion i 
jämförelse med 
avslappningsövningar 
hos bröstcancerpatienter 
under adjuvant 
cytostatikabehandling 

Prospektiv, 
randomiserad, 
kontrollerad 
interventionsstudie 

Deltagarna (n 101) 
delades slumpmässigt 
in i två grupper, en 
träningsgrupp (EX) 
och en avslappnings-
grupp (RC) som var 
en kontrollgrupp.  
Båda grupperna 
genomförde sina 
övningar två gånger i 
veckan, 60 minuter åt 
gången under 12 
veckor under 
handledning av 
erfarna terapeuter. 

I avslappningsgruppen 
försämrades den totala 
och den fysiska 
tröttheten under 
kemoterapin. Hos 
styrketräningsgruppen 
kunde man inte se några 
sådana nedsättningar.  
- Quality of life:Fördelar 
med styrketräning sågs 
avseende rollfunktion, 
social funktion, samt en 
positiv tendens när det 
gäller fysisk funktion.  
- Depression; Ingen 
skillnad kunde ses 
mellan grupperna och 
graden av depression 
förblev oförändrad hos 
båda grupperna. 
- Kognitiv funktion; 
Kognitiv förmåga 
förbättrades i 
styrketräningsgruppen 
men skillnaden mellan 
grupperna nådde inte 
statistisk signifikans.   

Styrkor: Slumpmässig 
fördelning, 
jämförbarhet mellan 
grupperna vid 
baslinjen, 
kontrollerade 
träningsinterventioner,  
 
Svagheter: Ej blindade 
bedömare av resultat, 
Ingen kontrollgrupp 
som inte utförde någon 
träning. 
 
Studiekvalitet: Antal 
poäng i ”mall för 
bedömning av 
relevans”: 9 av 12.  
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3. 
van Waart H, 
Stuiver MM, 
van Harten 
WH, Geleijn 
E, Kieffer 
JM, Buffart 
LM, de 
Maaker-
Berkhof M, 
Boven E, 
Schrama J, 
Geenen MM, 
Meerum 
Terwogt JM, 
van Bochove 
A, Lustig V, 
van den 
Heiligenberg 
SM, 
Smorenburg 
CH, 
Hellendoorn-
van 
Vreeswijk 
JA, Sonke 
GS, 
Aaronson 
NK 

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

Syftet med studien var 
att utvärdera effekten av 
ett lågintensivt 
hembaserat fysiskt 
aktivitetsprogram 
(Onco-Move), ett 
kontrollerat, kombinerat 
styrketränings/aerobt 
träningsprogram på 
måttliga till hög 
intensitet (On-Track), 
kontra vanlig vård 
(usual care = UC), för 
att bibehålla eller 
förbättra fysisk 
kondition, minimera 
fatigue, öka 
hälsorelaterad 
livskvalitet och 
optimera antalet 
patienter som slutför 
sina planerade 
cytostatikabehandlingar. 

Prospektiv, 
randomiserad, 
kontrollerad 
multicenter-studie  
 

Patienter som skulle 
genomgå adjuvant 
kemoterapi (n = 230) 
delades slumpmässigt 
in i tre grupper. 
Onco-Move, som var 
ett hembaserat, 
lågintensivt 
aktivitetsprogram, 
OnTrack som var ett 
medelhögt till hög-
intensivt kombinerat 
styrketränings- och 
aerobt- tränings-
program och UC som 
inte innebar någon 
rutinmässig träning. 
 

Onko-Move och 
OnTrack resulterade i 
mindre nedgång i 
cardiorespiratorisk 
fitness, bättre fysisk 
funktionsförmåga, 
mindre illamående och 
kräkningar och mindre 
smärta jämfört med UC.  
OnTrack resulterade 
också i bättre utfall 
gällande muskelstyrka 
och fysisk trötthet. Vid 
6-månaders uppföljning, 
hade de flesta resultaten 
återgått till 
utgångsnivåerna för alla 
tre grupperna. Färre av 
deltagarna i OnTrack 
krävde dosjusteringar i 
kemoterapibehandlingen 
än i UC eller Onco-
Move grupper. Båda 
träningsgrupperna 
återvände tidigare till 
arbete och arbetade fler 
timmar per vecka än 
kontrollgruppen.  
 
 

Styrkor: Slumpmässig 
fördelning, 
jämförbarhet mellan 
grupperna vid 
baslinjen. 
 
Svagheter: Ej blindade 
bedömare av resultat, 
det hembaserade 
träningsprogrammet 
var ej kontrollerat. 
 
Studiekvalitet: Antal 
poäng i ”mall för 
bedömning av 
relevans”: 9 av 12.  
 

4. 
Courneya 
KS1, 
McKenzie 
DC, Gelmon 
K, Mackey 
JR, Reid RD, 
Yasui Y, 
Friedenreich 
CM, Forbes 
CC, Trinh L, 
Jespersen D, 
Cook D, 
Proulx C, 
Wooding E, 
Dolan LB, 
Segal RJ 

A Multicenter 
Randomized 
Trial of the 
Effects of 
Exercise Dose 
and Type on 
Psychosocial 
Distress in 
Breast Cancer 
Patients 
Undergoing 
Chemotherapy 
 

Syftet med studien var 
att  analysera hur 
effekterna av olika typer 
av träning och mängden 
motion påverkar 
psykosocial stress eller 
om träningseffekterna 
kan relateras till 
depressionsnivån vid 
baslinjen hos patienter 
med cancer. Även 
förändring av 
ångestnivå, upplevd 
stress och självkänsla 
undersöktes. 
(CARE-studien) 
 

Prospektiv, 
randomiserad, 
multicenter studie 

301 patienter delades 
slumpvis in i tre 
grupper och fick tre 
gånger i veckan, 
utföra övervakad 
träning som bestod i 
antingen aerob 
träning i 25 till 30 
minuters - 
standarddos (STAN, 
n = 96), en högre dos, 
50 till 60 minuters 
aerob träning (HIGH, 
n = 101), eller en 
kombinerad dos i 50 
till 60 minuters aerob 
och styrketräning 
(COMB, n = 104). 

Varken HIGH eller 
COMB var statistiskt 
överlägsna STAN för att 
hantera depressiva 
symtom. Det fanns inte 
heller några skillnader i 
ångest eller upplevd 
stress. STAN var 
överlägsen COMB för 
självkänslan.  
För patienter med 
kliniska nivåer av 
depressiva symtom vid 
baslinjen var skillnaden 
mellan 
interventionsgrupperna 
signifikant. COMB 
bättre än STAN och 
HIGH var något bättre 
än STAN.  

Styrkor: Slumpmässig 
fördelning, 
jämförbarhet mellan 
grupperna vid 
baslinjen,  
 
 
Svagheter: Ej blindade 
bedömare av resultat, 
Ingen kontrollgrupp 
som inte utförde någon 
träning. 
 
Studiekvalitet: Antal 
poäng i ”mall för 
bedömning av 
relevans”: 11 av 12.  
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5. 
Travier N, 
Velthuis MJ, 
Steins 
Bisschop 
CN, van den 
Buijs B, 
Monninkhof 
EM, Backx 
F, Los M, 
Erdkamp F1, 
Bloemendal 
HJ, 
Rodenhuis 
C, de Roos 
MA, Verhaar 
M, ten 
Bokkel 
Huinink D, 
van der Wall 
E, Peeters 
PH, May 
AM 

Effects of an 
18-week 
exercise 
programme 
started early 
during breast 
cancer 
treatment: a 
randomised 
controlled trial. 

 
 

Studiens syfte var att 
undersöka effekten av 
ett 18-veckors aerobt 
och 
styrketräningsprogram, 
som erbjuds vid 
patientens behandlande 
sjukhus. Interventionen 
påbörjades inom 6 
veckor efter diagnos. 
Träningen hade till syfte 
att förhindra en ökning 
av fatigue och 
övervakades av 
sjukgymnaster. Det 
primära effektmåttet var 
fatigue vid 18 veckor. 

Prospektiv, 
Multicenter, 
tvåarmad, 
kontrollerad, 
randomiserad 
studie. 
 

De 204 
bröstcancerpatienter 
som medverkade 
randomiserades till  
sedvanlig vård utan 
fysisk aktivitet (n = 
102) eller till 
kontrollerad aerob 
och styrketräning (n 
= 102). Alla patienter 
genomgick 
cytostatikabehandling 
under studien, från 
baslinjen och 18 
veckor fram. Fatigue, 
livskvalitet, ångest, 
depression, och 
fysisk kondition 
mättes vid 18 och 36 
veckor. 
 
 

Fysisk trötthet ökade 
betydligt mindre i 
träningsgruppen jämfört 
med kontrollgruppen. 
För allmän trötthet 
nåddes inte statistisk 
signifikans mellan 
grupperna. Vid 18 
veckor fanns inga 
signifikanta skilnader 
mellan grupperna 
avseende VO2max och 
max power output. För 
VO2 och power output 
på ventilatoriska 
tröskeln observerades 
signifikanta skillnader 
till förmån för 
träningsgruppen. 
Muskelstyrkan i benen 
var signifikant högre i 
träningssgruppen än i 
kontrollgruppen.Utfallet 
i QoL - ingen 
signifikant skillnad 
mellan grupperna. 
 

Styrkor: Slumpmässig 
fördelning, 
jämförbarhet mellan 
grupperna vid 
baslinjen, Blindade 
bedömare av 
resultaten,  
 
 
Svagheter: Träningen 
var utplacerad på olika 
sjukhus.  
 
Studiekvalitet: Antal 
poäng i ”mall för 
bedömning av 
relevans”: 11 av 12.  
 

6. 
Courneya 
KS1, Segal 
RJ, Mackey 
JR, Gelmon 
K, 
Friedenreich 
CM, Yasui 
Y, Reid RD, 
Jespersen D, 
Cook D, 
Proulx C, 
Trinh L, 
Dolan LB, 
Wooding E, 
Forbes CC, 
McKenzie 
DC 

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

Syftet med studien var 
att undersöka effekten 
av olika mängd och 
olika sorts träning 
avseende sömnkvalitet. 
(CARE-studien) 

Prospektiv, 
randomiserad 
multicenter studie 

301 patienter delades 
slumpvis in i tre 
grupper och fick tre 
gånger i veckan, 
utföra övervakad 
träning som bestod i 
antingen aerob 
träning i 25 till 30 
minuters - 
standarddos (STAN, 
n = 96), en högre dos, 
50 till 60 minuters 
aerob träning (HIGH, 
n = 101), eller en 
kombinerad dos i 50 
till 60 minuters aerob 
och styrketräning 
(COMB, n = 104). 
 

Gruppen HIGH var 
överlägsen gruppen 
STAN avseende den 
totala sömnkvaliteten 
samt subjektiv 
sömnkvalitet samt 
latenstiden för sömn. 
COMB-gruppen var 
gränsfall överlägsen 
STAN-gruppen för total 
sömnkvalitet samt 
sömnduration och 
överlägsen avseende 
sömneffektivitet och 
andelen med otillräcklig 
sömn  
HIGH-gruppen var 
statistiskt överlägsen 
COMB avseende 
latenstiden av sömn. 
 

Styrkor: Slumpmässig 
fördelning, 
jämförbarhet mellan 
grupperna vid 
baslinjen,  
 
 
Svagheter: Ej blindade 
bedömare av resultat, 
Ingen kontrollgrupp 
som inte utförde någon 
träning. 
 
Studiekvalitet: Antal 
poäng i ”mall för 
bedömning av 
relevans”: 11 av 12.  
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Diskussion 
Denna litteraturstudies syfte var att undersöka hur den fysiska aktivitetsnivån påverkar hälsan 
hos bröstcancerpatienter som genomgår cytostatikabehandling. Studierna som har analyserats 
tar upp olika aspekter av hälsa som tillsammans bidrar till en persons välmående.  
 
Genom utvärdering av sex prospektiva studier visar denna litteraturstudie att  
bröstcancerpatienter som utförde fysisk aktivitet under sin cytostatikabehandling, förbättrade, 
bibehöll eller minskade nedsättning av status på flertalet av de hälsoområden som undersökts. 
På vissa hälsoområden sågs ingen skillnad mellan tränings- eller kontrollgrupp eller så var 
skillnaden inte signifikant. Fysisk aktivitet sågs inte i någon studie försämra hälsan gentemot 
sedvanlig vård utan fysisk aktivitet. I något fall sågs att en mindre träningsdos var bättre än en 
högre. Fysisk aktivitet gav inga biverkningar. 
 
 
Svårigheter med att mäta hälsa 

I begreppet hälsa ingår både fysiska och psykologiska aspekter. De fysiska hälsoparametrarna 
som kondition och kroppssammansättning är objektiva och har i studierna mätts genom olika 
mätinstrument. De psykologiska perspektiven har mätts kvantitativt genom en rad olika 
skattningsformulär. Detta kan ses som en svaghet i dessa studier då man med kvalitativa 
metoder hade fått en djupare förståelse för personernas subjektiva upplevelse av livskvalitet 
och en förståelse för sammanhangen utifrån personernas perspektiv [30].  

I studier där träning rankas mot en kontrollgrupp som inte utför någon träning eller med 
interventionsgrupper där träningen utformats på olika sätt finns vissa svårigheter. Då varken 
försöksledare eller patienter kan blindas kan det leda till viss förväntanseffekt [28]. En annan 
svårighet är att de svårast sjuka inte orkar delta i studier där fysisk aktivitet ingår eller hoppar 
av innan studien är färdig vilket också kan ge resultat som ej går att generalisera [29].  

En svaghet med denna litteraturstudie är olikheterna i utförandet i de olika studierna som gör 
jämförelsen dem emellan svår. Flera olika effektmått och interventioner ingår i studierna, de 
olika effektmåtten har i denna litteraturstudie setts som delar av hälsan.  

Att patienter som är valbara för ett försök väljer att inte delta är vanligt inom onkologi när det 
gäller träningsförsök [29]. Som exempel på detta kan man i studie tre i denna litteraturstudie 
se att något mer än hälften av de valbara patienterna valde att inte delta i försöket. I och med 
detta kan resultatets generaliserbarhet ifrågasättas. De som valde att delta i försöket var mer 
högutbildade och arbetade i högre utsträckning än de som valde att inte delta. Detta var inte 
oväntat då utbildning kan korreleras med kunskap om hälsa vilket kan medverka till att dessa 
personer är mer öppna för råd om fysisk aktivitet. Lämpliga skräddarsydda lösningar skulle 
behöva utformas för att uppmuntra även lågutbildade personer att bli mer aktiva [24]. Att de 
patienter som är svårast sjuka inte orkar delta i studien eller hoppar av innan studien är 
slutförd kan också ge felaktiga resultat. Att mäta hälsa och livskvalitet är ändå viktigt för att 
skapa en förståelse för patienters mående [29].  

Följsamheten till de olika träningsprogrammen (i de fall detta kunde utläsas) som förekom i 
artiklarna i denna litteraturstudie var god. I de flesta fall slutförde patienterna de planerade 
träningsinterventionerna (85% - 98%). Det gällde även de träningsinterventioner då 
intensiteten var hög. Orsaken till avhopp var oftast okänd, men medicinska skäl, psykologiska 
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skäl, illamående, neuropati, besvikelse över randomiseringen, för lång resa, tidsbrist och 
ovillighet var orsaker som förekom. Att så många ändå fullföljde träningsinterventionerna kan 
ses som ett bevis för att det är möjligt att träna även för patienter med svåra diagnoser och 
behandlingar.   

 

Resultatdiskussion                  

Resultaten som framkom i denna litteraturstudie tyder på att QoL påverkades endast till viss 
del eller inte alls av träning. I studien utförd av Schmidt M.E, et al (2015), sågs en fördel 
avseende QoL hos den grupp som styrketränade men endast i tre av de 30 domäner som 
mättes. I studien utförd av Van Waart H., et al. (2015) kunde en fördel ses hos 
träningsgruppen i endast en av domänerna. I två av studierna gav träningen inte någon 
statistiskt signifikant förbättring (Courneya K.S.,et al. (2007), och Travier N.,et al. (2015)).. 
Att QoL inte påverkades i högre grad var oväntat, men många okontrollerbara faktorer 
påverkar QOL under cytostatikabehandling, och att mäta den totala cancerspecifika QoL kan 
vara svårt då det inbegriper många olika områden av hälsa. Möjligtvis påverkar effekterna av 
träning ett smalare spann och möjligtvis berodde de uteblivna resultaten på en otillräcklig 
träningsvolym [22]. Vid ett cancerbesked minskar livskvaliteten i hög grad till en början, men 
när patienten efter en tid vant sig vid och accepterat sitt tillstånd kan upplevelsen förändras 
[29]. Detta borde kunna påverka resultaten i en positiv riktning vilket inte var fallet i denna 
litteraturstudie. 

Fatigue, eller trötthet, är en biverkning av både cancer och dess behandling. Fysisk aktivitet 
har föreslagits för att minska cancerrelaterad trötthet. I en metaanalys av Cramps, F och 
Daniel, J undersöktes träningseffekter på cancerrelaterad fatigue. Resultatet visade att fysisk 
aktivitet kan bidra till minskning av fatigue, speciellt för patienter med bröst- och 
prostatacancer [31]. Detta stämmer med resultatet av denna litteraturstudie som visade att 
fysisk aktivitet verkar vara gynnsamt främst för att inte få en ökad cancerrelaterad fatigue 
under cytostatikabehandling. Schmidt M.E, et al. (2015), lät en grupp patienter styrketräna i 
sin studie, vilket visade sig förhindra en ökad fatigue. Att träning kan bidra till att förhindra 
ökad fatigue styrktes av resultatet från studien utförd av Travier N.,et al. (2015) där ett 
kombinerat styrke- och konditionsprogram gav liknande resultat och även av studien av Van 
Waart H., et al. (2015) för de patienter som fick utföra ett hembaserat träningsprogram. Att 
minska fatigue kan ses som en viktig del av behandlingen då det hos bröstcancerpatienter 
upplevs som den mest besvärande biverkningen av cytostatikabehandlingen [32].  

Denna litteraturstudie tyder på att depression och ångest inte förbättrades med träning. 
Courneya K.S.,et al. (2014) visade dock att träning hade effekt för de patienter som uppvisade 
depressiva symptom vid baslinjen. Intressant med denna studie var också att för de patienter 
som hade tidigare erfarenhet av styrketräning gav ett träningsprogram som innefattade 
styrketräning bäst effekt på depressiva symptom. Medan ett träningsprogram som istället 
innefattade aerob träning gav bäst effekt på patienter som inte hade tidigare erfarenhet av 
styrketräning. Att patienter med skilda erfarenheter svarade på olika sätt på träningen kan tyda 
på att träningsprogram som utformas för cancerpatienter bör individanpassas.  

En god självkänsla är viktigt för bröstcancerpatienter som genomgår svåra behandlingar [34]. 
Träningens effekter på självkänslan skulle till viss del kunna ha ett samband med den 
förbättrande kroppssammansättningen som träningen ger [22]. Courneya K.S.,et al. (2014) 
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visade i sin studie att självkänslan förbättrades både av aerob träning och styrketräning. Ett 
oväntat negativt dos-respons samband kunde ses i en annan studie av samma forskarteam där 
en lägre träningsdos var överlägsen en hög träningsdos för att förbättra självkänslan. En 
möjlig förklaring skulle kunna vara att svåra och krävande träningsinterventioner hos 
patienter med bröstcancer som får cytostatikabehandling kan leda till lägre självkänsla om de 
inte kan genomföras framgångsrikt. Denna "negativa effekt" av övningsinterventioner med 
högre doser bör balanseras med de potentiella vinster avseende symptomhantering, 
livskvalitet och eventuellt bröstcancerutfall [25].  

Den psykiska hälsan påverkas även av faktorer som är associerade med övervakad 
gruppträning som social support från gruppen, att tala med andra bröstcancerpatienter, få 
uppmärksamhet från tränare samt rutinen i träningen kan vara lika viktiga som själva 
träningen [23, 33].             

Det finns stora fördelar med att påbörja styrketräning tidigt i behandlingen för att motverka en 
ond cirkel av nedsatt muskelstyrka, låg fysisk aktivitet och fatigue [24]. Minskad 
skelettmuskulatur kan leda till försämrad rörelseförmåga och oönskad viktuppgång på grund 
av minskad metabolism. Vid avancerad cancer kan avmagring vara ett stort problem. För 
kvinnor med bröstcancer som behandlas med cytostatika är dock viktökning ett problem som 
visat sig vara ofördelaktigt och kan påverka prognosen i negativ riktning [10].  

Studierna som analyserats i denna litteraturstudie visar att styrketräning gav en ökad 
muskelmassa och muskelstyrka och att aerob träning motverkade en nedgång av konditionen 
(Courneya K.S.,et al. (2007), Van Waart H., et al. (2015) och Travier N.,et al. (2015)). 
Resultaten visar att träning under cytostatikabehandlingen ger kvinnorna bättre fitness och 
bättre förutsättningar att klara av sina vardagliga sysslor. Både aerob träning och 
styrketräning bidrar enligt dessa studier till viktkontroll. Övervikt är kopplat till systemisk 
inflammation och hormonförändringar som kan öka risken för återfall och minska 
överlevnadsstatistiken vid cancersjukdom [35].    
           

Sömnstörningar är vanliga under sjukdomsperioden [8] och då speciellt under 
cytostatikabehandling [36]. Dålig sömnkvalitet kan leda till bland annat fatigue, smärta, 
depression och försämrad QoL [37]. Därav kan det anses viktigt att undersöka om sömnen 
kan förbättras med fysisk aktivitet vilket gjordes av forskarteamet Courneya. K.S et.,al. 
(2014). Studien visade att sömnkvaliteten förbättrades av ett högdos aerobt träningsprogram 
som gav effekt på sömnkvaliteten redan en tredjedel in i cytostatikabehandlingen som 
upprätthölls två tredjedelar in i behandlingen och även efter behandlingen. Detta är viktiga 
resultat som tyder på att träningens effekt på sömnen är snabbverkande och hållbara. Patienter 
med bättre fysisk funktion vid baslinjen var de som fick bäst effekt av den höga 
träningsdosen. Förmodligen var orsaken att de har den kapacitet som krävdes för att 
genomföra och svara på denna höga dos [27].          

Höga doser av cytostatika är ibland nödvändiga vid behandling [38]. Bieffekter av 
behandlingen kan leda till att dosjusteringar blir nödvändiga eller till avbruten 
cytostatikabehandling. Olika anledningar till dosjustering kan vara minskad aktivitet i 
benmärgen vilket leder till färre vita blodkroppar, röda blodkroppar, blodplättar, neuropati, 
illamående och kräkningar, smärta och infektion [24]. En kraftig sänkning av vita blodkroppar 
medför att infektionskänsligheten ökar [2]. Regelbunden fysisk aktivitet av måttlig till 
medelhög intensitet förbättrar immunsystemets funktion och kan minska känsligheten för 
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infektioner [12]. Fysisk	aktivitet	ökar	förekomsten av vita blodkroppar och kan vara kopplat 
till en bättre prognos vid cancer [35]. Vid neuropati kan träningen behöva anpassas. Enstaka 
studier har visat att cytostatikainducerad perifer neuropati kan förbättras efter en tids träning 
[39]. Courneya K.S.,et al. (2007) och Van Waart H., et al. (2015) visade i sina studier att 
styrketräning minskade antalet patienter som krävde dosreducering och förbättrade antalet 
patienter som fullföljde sin cytostatikabehandling. Detta är resultat som är viktiga då det kan 
förbättrar prognosen vid cancer. 

 

Utvärdering 

Att utvärdera vilken form och dos av träning som är optimal för att ge bäst effekt för 
bröstcancerpatienter som genomgår cytostatikabehandling är svårt att göra utefter denna 
litteraturstudie och något som kräver ytterligare forskning. Denna litteraturstudie visar att 
fysisk aktivitet under sjukdom och cytostatikabehandling är genomförbart och ofarligt och att 
de olika träningsprogrammen som förekom i de olika studierna var möjliga att genomföra för 
de flesta patienter trots sjukdomsbörda och biverkningar av behandling. Individanpassad 
träning för denna patientgrupp kan förmodligen vara till fördel.  

 

Slutsats  
Denna litteraturstudie visar att en ökad aktivitetsnivå hos bröstcancerpatienter under 
cytostatikabehandling ger positiva hälsoeffekter. Därmed bör fysisk aktivitet rekommenderas 
till bröstcancerpatienter som genomgår cytostatikabehandling.  
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