
 

 

 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap 

 

 

 

”Rehabilitering med samtalsterapi och yoga”  

- En utvärdering av Akademiska sjukhusets projekt för cancerpatienter  

 

 

 

 

Författare:                                                                          Handledare: 

Sara Andersson                                                                   Cecilia Arving   

Evelina Bergström  

                                                                                            Examinator: 

Examensarbete i Vårdvetenskap 15 hp                               Maria Carlsson 

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 

VT 2010 

 

 



 

 

SAMMANFATTNING 

Syfte: Syftet med undersökningen var att utvärdera effekterna av behandlingen i projektet 

”Rehabilitering med samtalsterapi och yoga” med avseende på upplevt fysiskt, socialt, 

känslomässigt och funktionellt välbefinnande, samt undersöka deltagarnas tillfredsställelse 

med rehabiliteringen. Metod: Utvärderingen gjordes våren 2010 med kvantitativ metod och 

deskriptiv, longitudinell design. Alla som skulle börja i nybörjarkursen ombads att delta. 

Enkäter delades ut före och efter deltagande i max tre rehabiliteringskurser. Deltagarantalet i 

utvärderingen var 22. Svaren analyserades med hjälp av beskrivande statistik och beroende T-

test. Resultat: Det kunde inte påvisas några signifikanta skillnader över tid mellan skalorna 

Fysiskt välbefinnande (p=,507), Socialt välbefinnande (p=,936), Känslomässigt välbefinnande 

(p=,493) och Funktionellt välbefinnande (p=,388). Vid analys av de enskilda frågorna i 

skalorna fanns heller inga signifikanta skillnader. Enligt patientutvärderingen ansåg alla 

deltagare att yoga- och samtalsterapin, i olika grad, har hjälpt dem att hantera sin situation och 

95,5% (n=21) säger att de skulle kunna rekommendera denna kurs till en vän i liknande 

situation. Slutsats: Rehabiliteringsprojektet skulle kunna utvecklas ytterligare, men bör 

fortsätta ges som ett komplement till traditionell onkologisk behandling då den anses vara 

betydelsefull för deltagarna. P.g.a. brister skulle en ny utvärdering behöva göras.  

 

Nyckelord: Cancer, Yoga, Samtalsterapi/Gruppterapi, Välbefinnande, Patientutvärdering. 

 



 

 

ABSTRACT 

Aim: The aim of this study was to evaluate the effects of the treatment in the project 

“Rehabilitation with psychotherapy and yoga”, regarding physical, emotional, functional and 

social wellbeing, and to examine the participant’s satisfaction with the rehabilitation. 

Method: The evaluation was done during the spring in 2010 with a quantitative method and 

descriptive, longitudinal design. Everyone who was to begin the new beginners’ class was 

asked about participation. Questionnaires were given to the participants, before and after 

participation in maximum three rehabilitation courses. The number of participants was 22. 

The answers were analyzed with descriptive statistics and dependent T-test. Result: There are 

no significant differences over time regarding the physical (p=,507), social (p=,936), 

emotional (p=,493) and functional (p=,388) wellbeing of the participants. When analyzing the 

unique questions in the wellbeing-scales, no significant differences were found. According to 

the satisfaction questionnaires, every participants thought that the rehabilitationgroup, in 

different ways, helped them to cope with their situation and 95,5% (n=21) would recommend 

this psychotherapy and yoga group to a friend in a similar situation. Conclusion: The 

rehabilitationproject can be improved, but should continue to be provided as a complement to 

traditional oncological treatment, since it´s considered being of great value for its participants. 

Because of shortages a new evaluation is motivated.  

 

Keywords: Cancer, Yoga, Psychotherapy, Wellbeing, Patientsatisfaction.  
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Ett läkande ljus 

- av Siv Andersson, 2007 

 

Jag önskar jag hade en sådan förmåga 

att tända en hälsans läkande låga. 

 

Då skulle den särskilt för dig få brinna 

- få allt det onda att helt försvinna. 

 

Den skulle se till att kurvan vänder  

och att du får omsorg av goda händer. 

 

Dag och natt hos dig den skulle vaka 

och ge dig all kraft att få hälsan tillbaka. 

 

INTRODUKTION 

Varje år dokumenteras ungefär 50 000 nya fall av cancerinsjuknanden. Varje år ökar antalet 

och detta beror till stor del på att befolkningen blir allt äldre, ca 65 % av dem som får cancer 

är över 65 år (Cancerfonden, 2009). De flesta organ kan drabbas av cancer, men hos kvinnor 

är den vanligaste formen bröstcancer och hos män prostatacancer. Orsakerna till cancer är än 

så länge inte helt klara, men vissa riskfaktorer anses vara klarlagda, såsom sambandet mellan 

rökning och lungcancer, samt solning och malignt melanom. Att få diagnosen cancer kommer 

ofta som en chock och väcker rädsla och ångest hos de drabbade. Det kan vara ångest inför 

framtiden, att förlora sin självständighet och kontrollen över sitt eget liv, samt eventuell 

smärta och död. Chocken kan leda till en drastiskt sänkt copingförmåga och omvårdnaden 

handlar främst om insatser som skall hjälpa patienten hantera sin livssituation på bästa sätt 

(Valand & Fostad, 2006). När detta första akuta skede har lagt sig kommer lugnare faser med 

bearbetning och nyorientering. Hur var och en reagerar är dock individuellt och vissa faser 

kan ta längre tid än andra. Familj, vänner och sjukvårdspersonal är människor som kan ge 

stöd och tröst i svåra tider och ibland kan det kännas lättare att få tala ut om sin situation eller 

bara ha människor närvarande. Efter avslutad behandling när man återgått till vardagen är det 

en omställning både för kropp och för själ. Kroppen kan fortfarande vara påverkad av 

behandlingen och det är en tid då många reevaluerar vad som är viktigt i livet. Över den 

drabbade hänger också alltid hotet om eventuellt återfall (Leander, 2009). 

 



7 

 

Samtalsterapi 

För att kunna hantera den kris en cancerdiagnos kan innebära - både för den drabbade och för 

de anhöriga – kan hjälp behövas från till exempel en psykolog (Leander, 2009). Ett alternativ 

är psykoterapi/samtalsterapi, som är en behandlingsform för känslomässiga problem och 

psykiska eller psykosomatiska sjukdomar. Terapin leds av en legitimerad psykoterapeut som 

strävar efter att öka individens självkännedom och sin förmåga att hantera sin omgivning och 

sina inre problem och konflikter genom samtal. Målet med terapin är att patientens symtom 

ska avlägsnas, förändras eller mildras, störda beteendemönster och relationer ska förbättras, 

samt en positiv personlighetsutveckling främjas. Samtalsterapi kan ske i grupp, i familj eller 

individuellt (Psykoterapi, 1998). Det finns olika former av psykoterapi: kognitiv terapi, 

beteendeterapi, kognitiv beteendeterapi, interpersonell psykoterapi, psykosocial rådgivning, 

samt lång och kort psykodynamisk terapi. Förutom lång psykodynamisk terapi, har dessa 

former av psykoterapi starkt eller måttligt vetenskapligt stöd för att vara effektiva 

behandlingar mot lindriga och måttliga depressioner. Gemensamt för de effektiva 

psykoterapiformerna är bland annat att de är kortare terapier på omkring 20 tillfällen, samt 

inriktas på patientens tillvaro här och nu (Björklund, 2004). Kognitiv (psyko-) terapi har blivit 

en allt mer vanlig behandlingsform på senare år. I denna form av samtalsterapi arbetar 

terapeuten mer utifrån problemens medvetna sida. Terapeuten lär bland annat patienten att 

bättre ta till vara på sina starka sidor (Psykoterapi, 1998) och försöker ändra negativa, 

underliggande mönster för tankar och reaktioner (Björklund, 2004).  

  

Yoga 

Yoga kommer ursprungligen från Indien och är en träningsform som består av de olika 

teknikerna asanas (fysiska positioner och rörelser), pranayama (andningsövningar), yoga 

nidra (avslappning) och dhyana (meditation). Dessa tekniker ska resultera i minskad stress, 

stelhet och spänningar både fysiskt och psykiskt, samt ge en större insikt om oss själva. Ordet 

yoga är sanskrit och betyder helhet, förening och harmoni. Målet med yoga är att utveckla ett 

samspel mellan sinne, kropp och själ (Satyananda yoga Sverige, SYS, 2008a).  

 

Satyananda yoga, den yoga som används i ”Rehabilitering med samtalsterapi och yoga” på 

Akademiska sjukhuset i Uppsala (Onkologkliniken, 2009a), innehåller olika yogasystem som 

kan användas av alla oavsett ålder, bakgrund och fysiska förutsättningar. Genom fokusering 

på medvetenhet, avseende alla perspektiv i en persons varande, hjälper denna form av yoga 

till med att stärka sinnesfrid, hälsa, livsglädje och inspiration (SYS, 2008b). Satyananda yoga 

http://www.sys.se/
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lägger stor vikt på närvaro och självacceptans i nuet, eftersom det är en förutsättning för att 

kunna förändras. För att kunna lokalisera och upphäva spänningar och blockeringar i psyke, 

kropp och sinne krävs en medvetenhet (mindfulness), en stark närvaro och uppmärksamhet i 

nuet. Mindfulness är ett centralt begrepp inom yoga (SYS, 2008a). 

 

Välbefinnande  

Enligt Kristoffersen (2005) är välbefinnande en central komponent i sjuksköterskan Katie 

Erikssons definition av hälsa. Välbefinnande kan uttryckas som att befinna sig väl, och står 

för en persons subjektiva upplevelse av hälsa. Detta innebär att en person kan ha ett högt 

välbefinnande och ett meningsfullt liv, även om denne lider av en dödlig, kronisk sjukdom, 

eftersom välbefinnande och hälsa kopplas samman med både den fysiska och psykiska 

funktionen. Till fysisk funktion hör den kroppsliga funktionen (fysiskt välbefinnande) och 

funktionsförmågan knuten till omgivningen och samhället (funktionellt välbefinnande). Till 

psykisk funktion räknas människans inre psykiska struktur (känslomässigt välbefinnande), 

men även här funktionen utåt som exempelvis kännetecknas av relationerna med andra 

människor (socialt välbefinnande). I människors liv ingår lidande, smärta och sjukdom, och 

varje person kan själv välja sätt att leva och inställning till sin egen sjukdom och död. 

Antingen strävar individen efter att förändra sin livssituation, eller acceptera den och finna 

den meningsfull trots eventuell sjukdom och funktionsförlust.   

 

Effekter av samtalsterapi 

Andersen et al (2008) har studerat hur en intervention med ett års gruppterapi, en gång per 

vecka, påverkade överlevnaden hos kvinnor med bröstcancer. Under terapin togs saker som 

hur kvinnorna kunde minska stress, förbättra humöret och vikten av att vara följsam till 

cancerbehandlingen upp. Det fanns en kontrollgrupp med kvinnor som inte deltog i terapin. 

Hur kvinnorna mådde följdes upp efter sju till tretton år och det visade sig att kvinnorna i 

interventionsgruppen hade en reducerad risk att drabbas av återfall i sin cancersjukdom, samt 

drabbas av dödsfall på grund av cancern. Två av de viktigaste faktorerna som knöts an till 

resultatet är att kvinnorna lärde sig hantera sin stress och mådde bättre psykiskt. Goodwin et 

al (2001) har också gjort en studie där de undersökte om stödjande gruppterapi skulle kunna 

öka överlevnaden hos patienter med metastaserande bröstcancer. I deras studie fick en grupp 

kvinnor varje vecka delta i gruppterapi, och det fanns en kontrollgrupp som inte deltog i 

terapin. Deras resultat visade dock att stödjande gruppterapi inte ökade överlevnaden hos 
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kvinnorna. Däremot upplevde de kvinnor som ingick i interventionsgruppen minskad smärta, 

samt ett förbättrat humör tack vare gruppterapin. Detta var dock till störst del hos de kvinnor 

som från början var oroliga och bekymrade. Även Classen et al (2001) har gjort en studie hos 

kvinnor med metastaserande bröstcancer. Deras intervention bestod av stödjande gruppterapi 

en gång i veckan och inlärningsmaterial om bröstcancer. Kontrollgruppen fick inte gå i terapi, 

utan endast samma inlärningsmaterial. Vid utvärderingen efter ett år visade det sig att 

kvinnorna som ingick i interventionsgruppen hade minskade humörsstörningar och 

traumatiska stressymtom. Författarna drog slutsatsen att stödjande gruppterapi kan hjälpa 

kvinnor med metastaserande bröstcancer att inse och hantera stressen som sjukdomen innebär, 

samt minska deras oro och ångest.    

 

Effekter av yoga 

Bower, Woolery, Sternlieb och Garet (2005) har gjort en systematisk litteraturöversikt för att 

ge en introduktion till yoga och forskningen om yoga för cancerpatienter. Patienterna i de nio 

studier som ingick i översikten hade olika former av cancer och befann sig i olika stadier av 

sin sjukdom. Studierna visade att yoga till viss del förbättrade patienternas humör och deras 

symtom relaterade till cancern, samt minskade den upplevda stressen och oron. Yoga gav 

också måttliga förbättringar i sömnkvalitet hos patienterna och påverkade deras livskvalitet 

positivt. Författarna drog slutsatsen att det finns stöd för att yoga har en positiv effekt hos 

patienter med cancer, men det krävs mer forskning inom området. De ansåg yoga vara en bra 

alternativ behandlingsform då övningarna kan anpassas efter patienternas förmåga att klara av 

dem. De poängterade vikten av att ha en välutbildad yogainstruktör, som även förstår 

cancerpatienternas speciella tillstånd och behov.  

 

Även Smith, Richardson, Hoffman och Pilkington (2005) har gjort en översikt över artiklar 

som behandlar hur mindfulness-baserade program (innehållandes meditation och yoga) 

påverkar cancerpatienters fysiska och psykiska hälsa, samt livskvalitet. Tio artiklar ingick i 

deras översikt. Författarna menade att program som utgår från mindfulness och reducerar 

stress kan vara en bra intervention för patienter med cancer, då detta också förbättrade 

patienternas humör och sömnkvalitet. De tog också upp det faktum att inga biverkningar eller 

negativa konsekvenser av programmen har rapporterats. I likhet med Bower, Woolery, 

Sternlieb och Garet (2005) ansåg Smith, Richardson, Hoffman och Pilkington att det krävs 

mer forskning inom området. 



10 

 

Duncan, Leis och Taylor-Brown (2008) har undersökt hur ett program med så kallad Iyengar 

yoga påverkade deltagarna, och hur väl de tyckte att yogaprogrammet kompletterade 

traditionell cancerbehandling. Programmet bestod av 90 minuter yoga en gång i veckan under 

tio veckor. Deltagarna upplevde det som positivt att yogan utövades i grupp med andra som 

hade cancer. Det gav ett stöd och en förståelse som kanske inte annars fanns. Deltagarna 

ansåg också att Iyengar yoga förbättrade det symtom som de ansåg vara värst med sjukdomen 

(exempelvis smärta, oro och trötthet). Resultatet visade tydliga förbättringar hos deltagarna 

när det gällde deras livskvalitet. Också deras humör och spirituella välbefinnande 

förbättrades. Vid en uppföljning sex veckor efter programmets slut visade det sig att 

förbättringarna gällande livskvalitet och humör bestod över tid. Deltagarna upplevde att 

yogaprogrammet hade gett dem ett mer holistiskt synsätt när det gällde vården, samt att de 

lättare hanterade sin sjukdom och de ofta tuffa behandlingarna. Att få arbeta med kroppen på 

ett behagligt sätt gjorde att många deltagare upplevde att de kunde slappna av och släppa 

några av de jobbiga tankarna för en stund. Detta visades även i en studie gjord av Witek-

Janusek et al (2008). Författarna har undersökt effekten av ett åtta veckor långt program med 

bland annat yoga, meditation och andningsövningar hos kvinnor med nydiagnostiserad 

bröstcancer. De har undersökt hur programmet påverkade t.ex. kvinnornas livskvalitet och 

copingförmåga. Resultatet visade att kvinnorna i interventionsgruppen upplevde en ökad 

livskvalitet. Fyra dimensioner av livskvalitet undersöktes och de dimensioner som 

förbättrades var den psykologiska-existentiella och relationen med familjen. Däremot 

påverkades inte dimensionerna hälsa samt ekonomi. Kvinnorna upplevde också en ökad 

förmåga att hantera sin situation. Witek-Janusek et al (2008) menar vidare att mindfulness-

baserade program kan ha en positiv påverkan på immunsystemet, och att det kan minska 

nivån av stresshormonet kortisol i kroppen. Enligt Carlson, Speca, Patel och Goodey (2003) 

innebar ett deltagande i ett mindfulness-baserat program att livskvaliteten ökade och 

symtomen på stress minskade (exempelvis oro, depression och spändhet). Deras program 

pågick i åtta veckor, och deltagarna hade bröst- eller prostatacancer.  

 

Rao et al (2008) har studerat hur ett 24 veckor långt yogaprogram påverkar kvinnor med 

bröstcancer. De såg att kvinnornas ångest och oro vid undersökningar och behandlingar 

minskade tack vare yogaprogrammet. I Moadel et als studie (2007) undersöktes också vilken 

effekt yoga, och andra meditationsövningar, hade hos kvinnor med bröstcancer. 128 patienter 

från ett cancercenter lottades till att antingen få genomgå ett 12-veckors yogaprogram med 

start direkt, eller bli placerade i kö för att få börja programmet efter tre månader. Patienterna 
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som placerades på väntelistan fungerade som kontrollgrupp och de som började direkt 

utgjorde interventionsgruppen. Resultatet visade att kvinnorna i interventionsgruppen fick ett 

ökat socialt, emotionellt och spirituellt välmående, samt en minskning i humörsstörningar, 

tack vare yogaprogrammet. Samma resultat fick Vadiraja et al (2009) fram i sin studie, där ett 

sex veckor långt yogaprogram undersöktes.  

 

Slutligen menar Rao et al (2007) att stressminskande interventioner, såsom yoga, kan 

användas för att komplettera behandling med antiemetika hos cancerpatienter som får 

cellgiftsbehandling. De har undersökt hur ett yogaprogram kan hjälpa vid illamående och 

kräkningar relaterat till cellgiftsbehandling hos kvinnor med bröstcancer i ett tidigt stadium. 

Yogan utövades både med handledda sessioner och i hemmet. Författarna såg en signifikant 

minskad frekvens av illamående och kräkningar både före och efter cellgiftsbehandlingen. De 

såg även ett samband mellan illamåendet och psykiska symtom som ångest och depression, 

vilket gör att det kan tänkas att även dessa skulle minska till viss del om illamåendet minskar.  

 

Effekter av samtalsterapi kombinerat med yoga 

Carson et al (2007) har undersökt effekten av ett åtta veckor långt program som dels innehöll 

yoga med enkla positioner, andningsövningar och meditation, men även terapi i grupp. 

Programmet gavs som en del i den palliativa behandlingen hos kvinnor med metastaserande 

bröstcancer. Under två veckors tid innan programmets start mättes varje dag olika faktorer 

hos kvinnorna. Dessa mättes också sedan dagligen de två sista veckorna av programmet. 

Endast 13 av 21 kvinnor kunde fullfölja programmet, men en positiv, signifikant skillnad då 

det gällde kvinnornas förmåga att acceptera sin situation kunde ändå utläsas. Kvinnorna 

upplevde även att de var mer avslappnade och kände sig stärkta psykiskt tack vare 

programmet, samt kände mindre smärta och trötthet dagen efter att de utövat yoga.   

 

Att utvärdera patienttillfredsställelse med interventioner såsom samtalsterapi och yoga  

Granda-Cameron, Viola, Lynch och Polomano (2007) betonar vikten av att det undersöks hur 

patienter med cancer upplever sin situation och exempelvis behandlingar som de genomgår på 

grund av den. Detta bidrar enligt dem till ökad kunskap inom vården och därmed eventuellt 

till en förbättrad vårdkvalitet. Detta anser även Mehul och Cella (2002), som menar att det 

idag finns flera olika mätinstrument som ger information om hur tillfredsställda patienterna är 

med bland annat den vård som ges och deras livskvalitet (vilket innebär aspekter som 

personens fysiska och psykologiska välbefinnande). Vidare menar Granda-Cameron et al 
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(2007) att effekten av interventioner som görs för att förbättra cancerpatienters symtom och 

livskvalitet (exempelvis terapi med musik, psykosocial rådgivning och utlärning av strategier 

för att hantera symtom) bör utvärderas. De anser att det behövs väldesignade mätinstrument 

för att kunna göra detta, främst inom palliativ cancervård, och att sjuksköterskor som arbetar 

inom onkologin ska ha kunskap om hur de vet att dessa mätinstrument är av god reliabilitet 

och validitet.  Utvärderingar skulle ge viktig information om hur interventionerna påverkar 

patienterna och även ge ett underlag för hur vårdpersonal identifierar vilka patienter som 

skulle kunna ha nytta av dem.  

 

”Rehabilitering med samtalsterapi och yoga” 

Sedan hösten 2006 bedrivs ett projekt kallat ” Rehabilitering med samtalsterapi och yoga” vid 

Onkologkliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Till patienter med olika former av 

cancer, under medicinsk behandling eller färdigbehandlade, erbjuds kurser i yoga och 

samtalsterapi. Även samtal med dietist och information från sjuksköterskor om 

bröstrekonstruktion, implantat, strålbehandling och biverkningar av denna ingår. Deltagarna 

har dessutom chans att vid ett tillfälle måla med en diplomerad bildterapeut, då arbete med 

färg kan hjälpa patienten att släppa fram känslor och tankar. Det finns tre typer av kurser; 

nybörjarkurs, nybörjar-/fortsättningskurs och fortsättningskurs. Deltagarantalet brukar ligga 

runt 11 för varje kurs. Kurserna består av fem tillfällen innehållande två timmars utövning av 

Satyananda yoga, följt av cirka 45 minuters samtalsterapi i grupp. Yogan består av 

uppmjukande rörelser som är anpassade efter varje deltagares förutsättningar och behov, 

andningsövningar för att öka syreupptaget, samt avslappnings- och meditationsövningar. 

Samtalsterapin har ett kognitivt perspektiv och leds av en kognitiv beteendeterapeut och/eller 

sjuksköterska, och aktuella teman om hur man stärker självtilliten, problemlösning och olika 

tekniker som grundar sig i acceptans och mindfulness tas upp. Målen med rehabiliteringen är 

att deltagarna ska hitta olika tekniker för att kunna hantera och minska biverkningar under och 

till följd av den medicinska behandlingen, samt att de ska få möjlighet att möta människor 

som befinner sig i en liknande livssituation (Onkologkliniken, 2009a). Från början kostade det 

600 kronor att vara med i kursen och då fick deltagarna även en avslappnings-CD, samt kaffe 

och smörgås vid kurstillfällena (Onkologkliniken, 2009b). Numera står Föreningen 

Cancerhjälpen och Curo Riksföreningen för cancersjuka för kursavgiften (Onkologkliniken, 

2010).  
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Problemformulering 

Litteraturgenomgången som gjorts tyder på att interventioner med yoga och samtalsterapi 

påverkar cancerpatienter positivt, med avseende på bland annat symtom, biverkningar till 

följd av behandlingar och psykisk hälsa. Däremot fanns endast en studie där effekterna av 

yoga kombinerat med samtalsterapi undersöktes. Behandlingen i projektet ”Rehabilitering 

med samtalsterapi och yoga” består av just yoga kombinerat med samtalsterapi. Författarnas 

åsikt är att denna behandlingskombination kan vara ett bra komplement till traditionell 

onkologisk behandling, och att den hjälper till att underlätta en del av de problem en 

cancersjuk kan ha i sin vardag (exempelvis smärta, oro och ångest). Då det saknas tillräcklig 

vetenskaplig evidens för denna typ av behandling skulle en kvantitativ utvärdering av det 

befintliga projektet på Akademiska sjukhuset ge värdefull information och kunskap om 

effekterna.  En utvärdering skulle också ha betydelse för projektet i sig, eftersom eventuella 

svagheter identifieras och förändringar på så sätt kan motiveras.   

 

Syfte 

Syftet med undersökningen var att utvärdera effekterna av behandlingen i projektet 

”Rehabilitering med samtalsterapi och yoga” med avseende på upplevt fysiskt, socialt, 

känslomässigt och funktionellt välbefinnande. Vidare var syftet att undersöka deltagarnas 

tillfredsställelse med rehabiliteringen.  

 

Frågeställningar  

1. Kan ” Rehabilitering med samtalsterapi och yoga” förbättra deltagarnas upplevda 

fysiska, sociala, känslomässiga och funktionella välbefinnande? 

2. Hur tillfredsställda var deltagarna med ” Rehabilitering med samtalsterapi och yoga”? 

 

METOD 

Design 

Utvärderingen gjordes utifrån en kvantitativ metod, där forskningsdesignen var deskriptiv och 

longitudinell.  

 

Urval 

Undersökningsgrupp 
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Rehabiliteringen med samtalsterapi och yoga riktar sig till patienter i olika åldrar som har en 

cancersjukdom och behandlas eller har behandlats på Onkologikliniken eller någon annan 

avdelning som vårdar patienter med cancer på Akademiska sjukhuset i Uppsala.  

 

Inklusionskriterier 

Denna utvärdering riktades till de deltagare som inte hade gått någon kurs inom projektets 

ramar tidigare, d.v.s. de var helt nya deltagare i rehabiliteringskursen. För att inkluderas i 

utvärderingen skulle deltagarna vid ifyllandet av eftermätningsenkäterna ha gått 5-15 

kurstillfällen, eftersom varje kurs pågår i fem veckor med ett kurstillfälle per vecka, och 

deltagarna kunde ha gått upp till tre kurser (nybörjargrupp, nybörjar-/fortsättningsgrupp, 

fortsättningsgrupp).  

 

Exklusionskriterier 

De deltagare som vid uppsatsarbetets start, vecka 8 2010, inte hade lämnat in både före- och 

eftermätningsenkäterna exkluderades i denna utvärdering. Detta gjordes för att få en korrekt 

statistisk analys av enkätfrågorna.  

 

Tillvägagångssätt 

De patienter som anmälde sig till nybörjarkursen under perioden januari till november 2009 

ombads att delta i utvärderingen. När patienterna anmälde sig till projektet, vilket gjordes via 

telefon, fick de muntlig information om utvärderingen. I kallelsen till kursen skickades 

enkäterna Bakgrundsfrågor och The Functional Assessment of Cancer Therapy scale (FACT-

G) ut, alternativt delades ut i samband med första gruppträffen, tillsammans med ett frankerat 

svarskuvert och ett informationsbrev (se bilaga 1). Deltagarna fick även möjlighet att ställa 

frågor muntligen vid behov. I samband med att deltagarna avslutade sin medverkan i samtals- 

och yogagruppen, eller efter deltagande i max tre kurser, skickades likadana enkäter ut igen, 

kompletterat med enkäten som behandlar patienttillfredsställelsen med samtals- och 

yogagruppen. Även denna gång fick deltagarna ett frankerat svarskuvert och ett 

informationsbrev (se bilaga 1).  

 

Deltagandet i utvärderingen var frivilligt och deltagarna kunde när som helst välja att avsluta 

sin medverkan. Enkäterna fylldes i på valfri plats, och postades sedan till oberoende forskare 

Cecilia Arving (Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet och 
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handledare för denna uppsats). Vid behov skickades en påminnelse om att skicka in enkäterna 

ut via brev. 

 

Alla uppgifter som samlades in behandlades konfidentiellt genom att enkäterna kodades 

konsekutivt. De besvarade enkäterna förvarades och bearbetades i ett kontorsrum dit endast 

handledare och författare hade tillgång, för att säkra att ingen obehörig skulle kunna få 

tillgång till dem. Personuppgifter förvarades i ett låst, brandsäkert skåp, åtskilda från 

enkäterna.  

 

Utskick och svarsfrekvens 

Tillgängliga deltagare för inklusion var 59, vilket innebär att totalt 59 frågeformulär 

skickades/delades ut. Av dessa var det n=43 som skickade in förmätningsenkäterna och som 

därmed kan anses ha tackat ja till att delta i utvärderingen. Detta ger en svarsfrekvens på 73 

%.  Av de 43 deltagarna var n=42 kvinnor (98 %). Medelåldern bland deltagarna var 56 år, 

där den yngsta var 35 år och den äldsta 70 år.  

  

Datainsamlingsmetod 

De mätinstrument som ingick i utvärderingen valdes ut av Cecilia Arving och Birgitta 

Johansson (universitetslektor på Enheten för onkologi, Uppsala universitet). Mätinstrumenten 

valdes med utgångspunkt från vilka behov och problem som rehabiliteringen avser att möta 

genom samtalsterapi och yoga. Följande mätinstrument/enkäter ingick i utvärderingen:  

 

Bakgrundsfrågor  

Utarbetad av Cecilia Arving och Birgitta Johansson specifikt för denna utvärdering. Enkäten 

bestod av 12 frågor där deltagarna bland annat fick ange vilka eventuella onkologiska 

behandlingar de fick/hade fått, om de hade någon annan sjukdom, deras civilstånd, samt deras 

sysselsättning. Dessa medicinska och demografiska data används för att beskriva deltagarna i 

utvärderingen. 

 

FACT-G (the Functional Assessment of Cancer Therapy scale)  

Ett instrument som undersöker hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med cancer och som 

får behandling för detta. FACT-G mäter Fysiskt, Känslomässigt och Funktionellt 

Välbefinnande, Välbefinnande inom familj och umgänge (vilket författarna väljer att även 

kalla socialt välbefinnande i denna uppsats), samt Relation med läkare. I versionen som 
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användes till denna utvärdering togs skalan om Relation med läkare bort, då detta inte ansågs 

kunna påverkas av behandlingen i ”Rehabilitering med samtalsterapi och yoga”. 

Utvärderingens version bestod av 27 frågor, som besvarades på en fem-gradig skala: 0 = Inte 

alls, 1 = En aning, 2 = Något, 3 = Ganska mycket och 4 = Väldigt mycket, där deltagaren fick 

välja det påstående som passade bäst in på hur denne kände. FACT-G är ett väl utarbetat 

mätinstrument med god validitet och reliabilitet (Cella et al., 1993).      

 

Patienttillfredsställelse 

En projektspecifik enkät som mätte deltagarnas tillfredsställelse med rehabiliteringen i 

projektet (se bilaga 2). Enkäten bestod av 14 frågor som på olika sätt behandlade antal 

gruppträffar, träffarnas innehåll och vilken nytta deltagarna ansåg att de haft av 

rehabiliteringen. Denna enkät var en utveckling av ett formulär som tidigare använts av 

Arving et al. (2006) och Hellbom (2001). Fråga nummer 14 var av kvalitativ karaktär och 

redovisas därför inte i resultatet. Till frågorna 5, 6 och 8 kunde deltagarna lämna 

kommentarer. Då även dessa var av kvalitativ karaktär analyserades och redovisas de inte. 

 

Bearbetning och statistisk analys 

Svaren från enkäterna matades in i en matris i dataprogrammet Excel. För att undvika 

systematiskt fel gjordes tio stickprovskontroller där författarna gick in och kontrollerade att 

enkätsvaren var rätt inmatade. Två deltagare hade lämnat in dubbla förmätningsenkäter och då 

valdes de enkäter som var ifyllda före/i samband med kursens start. En deltagare hade lämnat 

in dubbla eftermätningsenkäter och då valdes den enkät som var ifylld närmast i tid efter 

kursens slut. I enkäten Bakgrundsfrågor fick deltagarna ange om de var pensionärer eller inte, 

och därefter om de var sjukskrivna. Två deltagare hade angett att de är pensionärer men sedan 

inte svarat på frågan om sjukskrivning. I dessa fall antog författarna att sjukskrivning inte 

behövs då patienten är pensionerad, varför nej matades in som svar för dessa deltagare. I 

enkäten FACT-G hade sex deltagare inte svarat på alla frågor. I dessa fall, utom ett, kunde en 

medelvärdesubstituering göras. Författarna tog då den skala där det saknades svar på en fråga 

och räknade ut medelvärdet för de andra frågornas svar i denna skala. Detta medelvärde 

angavs sedan som svar på den fråga där svar saknades. I det fall där en 

medelvärdesubstituering inte kunde göras hade deltagaren valt/missat att svara på alla 

frågorna i en av skalorna i FACT-G.  
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Analysen av bakgrundsdata och utvärderingen av patienttillfredsställelsen med 

rehabiliteringsgruppen bestod av beskrivande statistik. Utifrån svaren i Excel-matrisen 

beräknades frekvenser, frekvensfördelningar samt central- och spridningsmått med hjälp av 

dataprogrammet SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences): PASW 18. Den 

statistiska analysen av enkäten som behandlade välbefinnande, FACT-G, gjordes med hjälp 

av beroende T-test i SPSS: PASW 18. Detta var motiverat då eventuella effekter/skillnader 

med samma deltagare mellan före- och eftermätningen skulle analyseras, det vill säga 

mätningen skedde inom samma grupp över tid (Ejlertsson, 2003). Ett medelvärde för 

respektive skala beräknades utifrån de givna svaren från både före- och eftermätningen. 

Därefter gjordes beroende T-test för varje skala; svaren för alla frågor i respektive skala 

räknades ihop (tabell 1), samt respektive fråga (tabell 2-5). För FACT-G är det i skalorna som 

behandlar det sociala och funktionella välbefinnandet bra att ha ett högt medelvärde, medan 

det för de skalor som behandlar fysiskt och känslomässigt välbefinnande istället är bra att ha 

ett lågt medelvärde.   

 

RESULTAT 

Av de 43 deltagare som lämnade in förmätningsenkäterna var det 29 som även lämnade in 

eftermätningsenkäterna. På grund av urvalskriterierna inkluderades endast de deltagare som 

hade lämnat in enkäterna både före och efter kursen/kurserna i utvärderingen. 

Urvalskriterierna innebar vidare att de deltagare som hade gått mer än 15 kurstillfällen och 

inte var nyanmälda till kursen inte skulle inkluderas. Detta gav ett slutgiltigt antal på 22, 

vilkas enkätsvar kunde användas i den statistiska analysen, där n=17 hade gått 3-5 

kurstillfällen, n=3 hade gått 6-10 tillfällen, samt n=2 hade gått 11-15 kurstillfällen.   

 

Bakgrundsvariabler för de 43 deltagarna 

De flesta av deltagarna var gifta (74 %) och sammanboende med make/maka/partner  

(54 %) eller med make/maka/partner och barn (23 %). I de hushåll där det fanns barn hade 26 

% av deltagarna barn under 18 år. Nästan två tredjedelar av deltagarna hade någon form av 

högskole- eller universitetsutbildning. Av deltagarna var n= 9 (21 %) pensionerade. Av de 

som jobbade var n=30 (70 %) sjukskrivna. Omfattningen av sjukskrivningarna varierade från 

20-100%, där över hälften av deltagarna var heltidssjukskrivna. Vid kursstart hade n=6 

pågående strålbehandling, n=15 cytostatikabehandling, n=11 hormonellbehandling samt n=4 

någon annan form av onkologisk behandling. Nästan hälften (49 %) av deltagarna 
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behandlades även av läkare för någon annan åkomma/sjukdom. Den vanligaste cancerformen 

bland deltagarna var bröstcancer (n=21). De övriga cancerformer som förekom var maligna 

tumörer i de kvinnliga könsorganen (n=4), maligna och benigna tumörer i 

matsmältningsorganen (n=4+1), maligna tumörer i bronk och lunga (n=3), maligna tumörer i 

mesotelial (kroppshåletäckande) vävnad och mjukvävnad (n=2), samt maligna tumörer i 

lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad (n=1). För n=7 av deltagarna angavs ingen 

cancerdiagnos. 

 

”Rehabilitering med samtalsterapi och yoga”: påverkan på deltagarnas upplevda 

fysiska, sociala, känslomässiga och funktionella välbefinnande 

Enligt tabell 1 förekom inga signifikanta skillnader i de olika skalorna mellan före- och 

eftermätning. En minimal förbättring hade skett i skalorna känslomässigt- och funktionellt 

välbefinnande, och en minimal försämring i det fysiska välbefinnandet. Det sociala 

välbefinnandet var i princip oförändrat.  

 

Tabell 1: FACT-G 

 
 

TE 

 

M 

 

N 

 

SD 

 

t 

 

p 

Fysiskt välbefinnande Fs 1,30 21 ,805 -,676 ,507 

Ea 1,39 21 ,688   

 

Socialt välbefinnande* 

 

Fs 

 

3,48 

 

22 

 

,403 

 

,082 

 

,936 

Ea 3,47 22 ,377   

 

Känslomässigt välbefinnande 

 

Fs 

 

1,61 

 

22 

 

,706 

 

,695 

 

,493 

Ea 1,53 22 ,646   

 

Funktionellt välbefinnande 

 

Fs 

 

2,32 

 

22 

 

,747 

 

-,882 

 

,388 

Ea 2,42 22 ,678   

*Frågan som handlade om deltagarnas sexualliv var frivillig att besvara och på grund av den lägre 

svarsfrekvensen är den inte medräknad i den totala analysen av socialt välbefinnande. Frågan redovisas i tabell 

3.  

För signifikant skillnad (p≤0,05). 

TE= Tidpunkt för Enkät, fs =Före start, ea =Efter avslut 

 

Inga signifikanta skillnader mellan före- och eftermätning kan utläsas gällande de specifika 

frågorna från skalan fysiskt välbefinnande (tabell 2). Det finns små medelvärdesförbättringar 

angående hur deltagarna graderade sitt illamående och hur väl de kände att de kunde möta 

familjens behov, samt att de inte ansåg sig vara lika tvungna att ligga till sängs på grund av 
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sjukdomen. Deltagarna besvärades i lite högre grad av smärta och biverkningar från 

behandling vid eftermätningen, samt kände sig lite sjukare. 

 

Tabell 2. FACT-G: Fysiskt välbefinnande 

 

 

 

TE 

 

M 

 

n 

 

SD 

 

t 

 

p 

Jag saknar energi fs 2,24 21 ,889 ,000 1,000 

ea 2,24 21 ,889   

 

Jag är illamående 

 

 

fs 

 

,43 

 

21 

 

,676 

 

,623 

 

,540 

ea ,33 21 ,483   

 

P.g.a. mitt fysiska tillstånd 

har jag svårt 

att ge min familj vad som 

behövs  

 

fs 

 

1,81 

 

21 

 

1,209 

 

1,000 

 

,329 

ea 1,62 21 1,284   

 

Jag har ont 

 

fs 

 

1,19 

 

21 

 

1,078 

 

-1,227 

 

,234 

ea 1,43 21 1,207   

 

Jag besväras av 

biverkningar av 

behandlingen 

 

fs 

 

1,62 

 

21 

 

1,161 

 

-1,783 

 

,090 

ea 2,19 21 1,289   

 

Jag känner mig sjuk 

 

fs 

 

1,10 

 

21 

 

1,044 

 

-1,160 

 

,260 

ea 1,43 21 1,121   

 

Jag är tvungen att ligga till 

sängs 

 

fs 

 

,71 

 

21 

 

,956 

 

,810 

 

,428 

ea ,52 21 ,602   

För signifikant skillnad (p≤0,05).  

TE= Tidpunkt för Enkät, fs =Före start, ea =Efter avslut 

 

Inga signifikanta skillnader kan ses för frågorna inom skalan socialt välbefinnande (tabell 3). 

Många av svaren på de olika frågorna förändrades inte över tid; stöd av vänner, familjens 

acceptans och hur man pratar om sjukdomen inom familjen. En minimal minskning hade skett 

angående hur deltagarna kände närhet i vänkretsen och hur nöjda de var med sitt sexualliv. 

Resultatet från tabell 3 visar att deltagarna tyckte att de stod lite närmare sin partner (eller den 

person som ansågs vara det viktigaste stödet) vid eftermätningen. 

 

Tabell 3. FACT-G: Socialt välbefinnande 

 

 

 

TE 

 

M 

 

n 

 

SD 

 

t 

 

p 

Jag känner närhet i min 

vänkrets 

fs 3,45 22 ,596 1,142 ,266 

 ea 3,32 22 ,839   

 

Jag får känslomässigt stöd av 

min familj 

 

fs 

 

3,73 

 

22 

 

,550 

 

-,439 

 

,665 

ea 3,77 22 ,528   
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Jag får stöd av mina vänner 

 

fs 

 

3,27 

 

22 

 

,767 

 

,000 

 

1,000 

ea 3,27 22 ,827   

 

Min familj har accepterat min 

sjukdom 

 

fs 

 

3,32 

 

22 

 

,716 

 

,000 

 

1,000 

 ea 3,32 22 ,568   

 

Jag är nöjd med hur vi talar om 

min sjukdom inom familjen 

 

fs 

 

3,41 

 

22 

 

,666 

 

,000 

 

1,000 

ea 3,41 22 ,590   

 

Jag tycker jag står nära min 

partner (eller den person som 

är mitt viktigaste stöd) 

 

fs 

 

3,59 

 

22 

 

,590 

 

-1,000 

 

,329 

ea 3,68 22 ,477   

 

Jag är nöjd med mitt sexualliv 

 

fs 

 

1,39 

 

18 

 

1,577 

 

,825 

 

,421 

ea 1,22 18 1,437   

För signifikant skillnad (p≤0,05). 

TE= Tidpunkt för Enkät, fs =Före start, ea =Efter avslut 

 

Inga signifikanta skillnader för frågorna kan utläsas i tabell 4, känslomässigt välbefinnande, 

mellan före- och eftermätning. Det känslomässiga välbefinnandet hade inte på någon punkt 

blivit sämre, det var antingen detsamma eller så syntes en mindre förbättring. Vid 

eftermätningen kände deltagarna i något mindre grad att de höll på att förlora hoppet mot 

sjukdomen och något mindre nervositet och oro för att dö. 

 

Tabell 4. FACT-G: Känslomässigt välbefinnande 

 

 

 

TE 

 

M 

 

N 

 

SD 

 

t 

 

p 

Jag känner mig ledsen Fs 1,77 22 1,110 ,000 1,000 

Ea 1,77 22 1,020   

 

Jag är nöjd med hur jag 

klara av min situation 

 

Fs 

 

3,09 

 

22 

 

,684 

 

,000 

 

1,000 

Ea 3,09 22 ,610   

 

Jag håller på att förlora 

hoppet mot min sjukdom 

 

Fs 

 

,64 

 

22 

 

1,049 

 

1,449 

 

,162 

Ea ,45 22 ,858   

 

Jag känner mig nervös 

 

Fs 

 

1,27 

 

22 

 

1,032 

 

,591 

 

,561 

Ea 1,14 22 ,990   

 

Jag oroar mig för att dö 

 

Fs 

 

1,20 

 

22 

 

1,031 

 

,960 

 

,348 

Ea 1,05 22 ,950   

 

Jag oroar mig för att mitt 

tillstånd kommer att 

försämras 

 

Fs 

 

1,70 

 

22 

 

1,221 

 

,111 

 

,912 

Ea 1,68 22 1,041   

För signifikant skillnad (p≤0,05) 

TE= Tidpunkt för Enkät, fs =Före start, ea =Efter avslut 

 

Inga signifikanta skillnader kan ses i det funktionella välbefinnandet hos deltagarna mellan 

före- och eftermätning (tabell 5). De flesta av de små förändringar som fanns var positiva. 
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Deltagarna kände att de kunde arbeta mer (innefattar även arbete i hemmet) och fann arbetet 

mer tillfredsställande, samt upplevde att de sov något bättre och att de kunde njuta mer av 

livet vid eftermätningen. 

 

Tabell 5. FACT-G: Funktionellt välbefinnande 

  

TE 

 

M 

 

n 

 

SD 

 

t 

 

p 

Jag kan arbeta (innefattar 

även arbete i hemmet) 

Fs 2,18 22 ,958 -1,299 ,208 

Ea 2,45 22 ,912   

 

Mitt arbete (innefattar även 

arbete i hemmet) är 

tillfredsställande 

 

Fs 

 

2,05 

 

22 

 

1,046 

 

-,940 

 

,358 

Ea 2,23 22 1,110   

 

Jag kan njuta av livet 

 

Fs 

 

2,68 

 

22 

 

,945 

 

-,699 

 

,492 

Ea 2,77 22 ,612   

 

Jag har accepterat min 

sjukdom 

 

Fs 

 

2,64 

 

22 

 

1,002 

 

,439 

 

,665 

Ea 2,59 22 ,959   

 

Jag sover gott 

 

Fs 

 

2,32 

 

22 

 

1,129 

 

-1,000 

 

,329 

Ea 2,50 22 ,964   

 

Jag kan göra sådant som jag 

vanligen gör för att roa mig 

 

Fs 

 

2,00 

 

22 

 

1,309 

 

,439 

 

,665 

Ea 2,09 22 1,192   

 

Jag är nöjd med min 

livskvalitet just nu 

 

Fs 

 

2,36 

 

22 

 

1,002 

 

,196 

 

,847 

Ea 2,32 22 1,129   

För signifikant skillnad (p≤0,05) 

TE= Tidpunkt för Enkät, fs =Före start, ea =Efter avslut 

 

Deltagarnas tillfredsställelse med ” Rehabilitering med samtalsterapi och yoga” 

Tillfredställelse med antalet samtal/tillfällen 

När det kom till antalet gruppsamtal tyckte nästan hälften av deltagarna, n=10, att det inte var 

tillräckligt många och att de skulle vilja ha fler tillfällen. Ingen tyckte att det var för många.  

 

Angående antalet yogatillfällen tyckte n=9 att det var tillräckligt många träffar, n=7 tyckte att 

det var tillräckligt många träffar men skulle vilja ha möjlighet att få fler om de fick mer 

problem, och n=1 tyckte att det var för många yogatillfällen. 

 

Tillfredsställelse med problemhantering 

Angående innehållet i samtalen tyckte majoriteten, n=13, att deras problem delvis togs upp 

och n=7 tyckte att deras problem togs upp helt och hållet.  
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Av deltagarna blev n=13 delvis hjälpta med sina problem med hjälp av de olika metoderna i 

yogan (kroppsövningar, meditation, avslappning och andningsövningar). Det var n=3 som 

tyckte att deras problem inte avhjälptes alls och lika många tyckte att deras problem 

avhjälptes helt och hållet.  

Nyttan med samtalen/yogan 

Vid frågan om vad deltagarna tyckte om de olika yogametoderna, tyckte n=8 att kropps- 

övningarna gett lite nytta medan n=12 ansåg att de var till ganska mycket nytta och mycket 

nytta. Hälften, n=11, tyckte att de hade mycket nytta av andningsövningarna och n=13 tyckte 

desamma om avslappnings- övningarna. När det kom till meditationen ansåg n= 8 att den 

hade varit till mycket nytta medan n=10 tyckte att den var till lite nytta till ingen nytta alls. 

Metoderna blev använda i vardagen av 16 deltagare.  

 

Fråga 13 bestod av 17 delfrågor (se bilaga 2) där deltagarna skulle gradera olika påståenden 

angående hur behandlingen i ”Rehabilitering med samtalsterapi och yoga” har påverkat dem 

(se tabell 6). Enligt tabell 6 är svaren väldigt spridda. Behandlingen i projektet 

”Rehabilitering med samtalsterapi och yoga” har enligt de flesta deltagarna varit till nytta när 

det kommer till att förbättra deras kroppsuppfattning, samt har haft lite till ganska mycket 

nytta när det gäller att minska deras kroppsstelhet, stress och nedstämdhet. Kursen har även 

hjälpt dem att acceptera sin situation, samt att få och bearbeta information om sjukdom och 

behandling. Av deltagarna anser 11 att kursen hjälpt på något annat sätt.  

 

Det område där behandlingen varit till minst nytta är kontakten med familj, anhöriga och 

andra, då hälften (n=11) av deltagarna inte ansåg sig ha problem med detta från början.  

 

Tabell 6. Patienttillfredsställelse. Hur mycket nytta hade du av Rehabgruppen när det gäller: 

 Hade inga 

problem med 

detta, n 

M (SD) 

 Oro i samband med sjukdomen  

 

2  2,23 (1,15) 

Oro i samband med provresultat och behandling  

 

5  1,73 (1,28) 

Nedstämdhet     

 

2 2,45 (1,37) 

Att klara av negativa tankar  

 

2 2,23 (1,34) 

Praktiska problem  

 

7 1,64 (1,47) 

Problem i kontakten med anhöriga       

 

11 ,95 (1,13) 

Problem i kontakten med vänner  11 ,91 (1,07) 
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Problem i kontakten med andra  

 

 

11 

 

,91 (1,15) 

Kontakten med sjukvården  

 

5  2,09 (1,41) 

Att få och bearbeta information om sjukdom och behandling       

 

0 2,73 (,88) 

Trygghet i vården  

 

6 1,73 (1,35) 

Planering av dagliga aktiviteter  

 

10 1,18 (1,33) 

Förbättra min kroppsuppfattning  

 

3 2,50 (1,44) 

Minska stelheten i kroppen  

 

3 2,64 (1,43) 

Minska min stress (n= 21) 

 

1 2,86 (1,15) 

Acceptera min situation (n=11) 

 

2 2,64 (1,57) 

Annat (n=11) 0 2,91 (1,04) 

n= 22 om inget annat anges 

 

Förväntningar och rekommendation 

Angående vad deltagarna hade för förväntningar på kursen tyckte n=12 att kursen helt och 

hållet och i hög grad hade uppfyllt deras förväntningar. Av deltagarna ansåg n=1 att kursen 

inte alls uppfyllt dennes förväntningar och n=2 hade inga förväntningar. Alla deltagare säger 

att yoga- och samtalsterapigruppen, i olika grad, har hjälpt dem att hantera sin situation. Alla 

som svarat på frågan, n=21, säger att de skulle kunna rekommendera denna kurs till en vän i 

liknande situation. 

 

DISKUSSION 

Sammanfattning 

Det kunde inte påvisas några signifikanta skillnader över tid mellan skalorna Fysiskt 

välbefinnande, Socialt välbefinnande, Känslomässigt välbefinnande och Funktionellt 

välbefinnande. Vid analys av de enskilda frågorna i skalorna fanns heller inga signifikanta 

skillnader. Resultatet från enkäten Patienttillfredsställelse visade att kroppsövningarna, 

andningsövningarna, och avslappningsövningarna var de metoder inom yogan som deltagarna 

hade haft mest nytta av. Behandlingen i projektet har förbättrat deltagarnas kroppsuppfattning 

och minskat deras stelhet, stress och nedstämdhet. Alla deltagare säger att yogan och 

samtalsterapin, i olika grad, har hjälpt dem att hantera sin situation, samt att de skulle kunna 

rekommendera kursen ”Rehabilitering med samtalsterapi och yoga” till en vän i en liknande 

situation. 
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Resultatdiskussion 

FACT-G: Patienternas upplevda välbefinnande 

De flesta som var med i utvärderingen hade endast gått 5 kurstillfällen eller färre (n=17), 

vilket kan vara för få tillfällen för att deltagarnas upplevda välbefinnande ska påverkas 

signifikant. I de artiklar som granskats varierade interventionstiden mellan sex veckor till ett 

år, men vanligast var att behandlingen/programmen pågick i åtta veckor (Andersen et al, 

2008; Carlson, Speca, Patel & Goodey, 2003; Carson et al, 2007; Duncan, Leis & Taylor-

Brown, 2008; Moadel et al, 2007; Rao et al, 2008; Vadiraja et al, 2009; Witek-Janusek et al, 

2008). Enligt Björklund (2004), består en effektiv psykoterapibehandling av cirka 20 

sessioner. För att kunna utvärdera effekterna på deltagarnas upplevda välbefinnande skulle de 

behöva gå fler kurstillfällen.  

 

På frågan som behandlar deltagarnas sexualliv var svarens medelvärde 1,39 respektive 1,22, 

vilket innebär att de endast var en aning nöjda både vid före- och vid eftermätning (se tabell 

3). Ett allmänt känt faktum är att sex kan vara ett känsligt ämne som sällan diskuteras med 

främmande personer. Inga av de granskade artiklarna har behandlat deltagarnas sexualliv. Hur 

ämnet har diskuterats under samtalstimmarna i ”Rehabilitering med samtalsterapi och yoga” 

vet inte författarna. Ett förslag är att bjuda in en gästföreläsare som kan berätta om eventuella 

problem som kan uppstå i sexuallivet på grund av cancer och traditionella onkologiska 

behandlingar, samt hur dessa kan hanteras. Därmed minskar den oangenäma känsla som kan 

medföras om deltagarna själva skulle behöva ta upp detta i gruppen.  

 

Patienttillfredsställelse 

Inga signifikanta skillnader i deltagarnas upplevda välbefinnande kunde ses. Resultatet från 

enkäten Patienttillfredsställelse visade att deltagarna ändå var väldigt nöjda med gruppen, 

eftersom i princip alla deltagare skulle kunna tänka sig att rekommendera ”Rehabilitering med 

samtalsterapi och yoga” till en vän i liknande situation. 

   

Deltagarna i utvärderingen tyckte att behandlingen från ”Rehabilitering med samtalsterapi och 

yoga” hade hjälpt dem att förbättra sin kroppsuppfattning och minskat stelheten i kroppen, 

samt deras stress och nedstämdhet. I artikelgranskningen hittades flera artiklar vars resultat 

visade minskade symtom från stress och oro tack vare olika interventioner med yoga eller 

samtalsterapi (Bower, Woolery, Sternlieb & Garet, 2005; Classen et al, 2001; Duncan, Leis & 

Taylor-Brown, 2008; Rao et al, 2008). I Carlsons, Specas, Patels och Goodeys (2003) studie 
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sågs ett mönster med minskad spändhet, samt minskade symtom på stress, oro och depression 

hos cancerpatienter som fick delta i ett mindfulnessbaserat program. 

Alla deltagare ansåg att ”Rehabilitering med samtalsterapi och yoga” i någon grad hade hjälpt 

dem att hantera sin sjukdom och nuvarande situation. Samma resultat fick Duncan, Leis och 

Taylor-Browns (2008) och Witek-Janusek et al (2008) i sina studier där effekterna av yoga 

undersöktes. I en studie av Carson et al (2007) undersöktes effekterna av samtalsterapi 

kombinerat med yoga. Deras resultat visade i likhet med denna utvärdering att kvinnorna 

kände en ökad förmåga att acceptera sin situation tack vare programmet de deltog i.  

 

Yogan i ”Rehabilitering med samtalsterapi och yoga” består av uppmjukande rörelser som är 

anpassade efter varje deltagares förutsättningar och behov (Onkologkliniken, 2009a). Enligt 

Bower, Woolery, Sternlieb och Garet (2005) är det viktigt att just anpassa övningarna efter 

deltagarnas egna förmågor. Ett sätt kan enligt dem vara att anlita erfarna och välutbildade 

yogainstruktörer som förstår cancerpatienternas speciella behov och tillstånd. 

Yogainstruktörerna i ”Rehabilitering med samtalsterapi och yoga” är utbildade i klassisk yoga 

och har arbetat med detta projekt sedan 2006 (Onkologkliniken, 2009a). Det kan därför antas 

att de har god insikt i cancerpatienters situation och förutsättningar.  

 

Nästan hälften av deltagarna tyckte att det var för få gruppsamtal och majoriteten ansåg att 

deras problem bara delvis togs upp under samtalsterapin. Samtalsterapin pågår i 45 minuter 

per kurstillfälle, vilket kan vara för kort tid. Varje kurstillfälle med yoga, fika och 

samtalsterapi pågår i tre timmar. Denna tid bör inte förlängas, utan förslagsvis istället 

omfördelas. För tillfället är yogapassen två timmar långa (Onkologkliniken, 2009a). I en 

studie av Duncan, Leis och Taylor-Brown (2008) undersöktes effekterna av ett yogaprogram 

där yogan utövades i 90 minuter per tillfälle. Effekterna var många och positiva, varför 90 

minuter per yogatillfälle kan vara tillräckligt. Då skulle samtalsterapin kunna förlängas till 75 

minuter.  

 

Metoddiskussion 

En kvantitativ metod användes för att få en ökad möjlighet att generalisera och ett så 

representativt resultat som möjligt. Forskningsdesignen för utvärderingen var deskriptiv och 

longitudinell, då syftet var att beskriva hur tillfredsställda deltagarna var med projektet, samt 

mäta eventuella skillnader på deltagarnas upplevda välbefinnande vid före- och eftermätning 

(Polit & Beck, 2008).  
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Inga signifikanta skillnader kunde ses i resultatet från enkäten som behandlar deltagarnas 

upplevda välbefinnande; FACT-G. En faktor som påverkar resultatet är tidsaspekten. 

Majoriteten av deltagarna hade endast gått 3-5 kurstillfällen, vilket är en kort behandlingstid. 

På fem veckor anser inte författarna att välbefinnandet hinner påverkas nämnvärt. Eftersom 

inga signifikanta skillnader kunde utläsas har slumpen påverkat resultatet, alternativt så 

påverkas inte deltagarnas upplevda välbefinnande av behandlingen i kursen. Utan 

kontrollgrupp och randomisering är det svårt att urskilja vilka resultat som beror på effekter 

av behandlingen i ”Rehabilitering med samtalsterapi och yoga”, från andra faktorer i 

individens omgivning och känsloliv. Ett av problemen med denna utvärdering var även det 

låga deltagarantalet. Enligt Polit och Beck (2008) är ett för lågt deltagarantal en av de främsta 

orsakerna till att inga signifikanta skillnader kan utläsas i ett resultat. Välbefinnande är en 

svår faktor att mäta, då det står för en persons subjektiva upplevelse av hälsa (Kristoffersen, 

2005). Vad som läggs in i detta begrepp och vad det innebär är alltså högst individuellt. 

Resultatet kan därför också påverkas av att deltagarna tolkar begreppet olika. 

 

När patienttillfredsställelse mäts kan problem uppstå och det är därför viktigt att ha 

tillförlitliga mätinstrument (Granda-Cameron, Viola, Lynch & Polomano, 2007). Enkäten 

Patienttillfredsställelse som användes var projektspecifik och dess validitet och reliabilitet är 

inte testad. Författarna anser att enkäten har gett svar som gör att syftet med utvärderingen 

uppfyllts. Den skulle däremot kunna kompletteras med en fråga där deltagarna får ange vad de 

tycker om just kombinationen yoga och samtalsterapi. Trots att en sådan fråga inte fanns i 

denna utvärdering kan det antas att deltagarna var nöjda med konceptet då de kunde tänka sig 

att rekommendera rehabiliteringsgruppen till en vän i liknande situation. 

    

Vid tolkning av resultatet bör hänsyn tas till att det är en kurs som deltagarna själva valde att 

delta i. Deltagarna kan då redan från början varit positivt inställda till kursen. Antagandet 

stärks av att de betalade en kursavgift (Onkologkliniken, 2009b). Vidare kan lämpligheten 

med att vissa deltagare fick förmätningsenkäterna i samband med den första gruppträffen 

diskuteras. Deltagarna fick fylla i dem efter kurstillfället och hann kanske bilda sig en 

uppfattning om kursen, vilket kan påverka hur de fyllde i enkäterna. Dessutom blir det osäkert 

om deltagarna verkligen fyllde i enkäten efter första tillfället eller ännu senare.   

 

Bortfallsanalys 
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Det kan anses positivt att 43 av de 59 som ombads att delta lämnade in förmätningsenkäterna, 

eftersom deltagandet var frivilligt. Varför ett bortfall på n=16 förekom kan ha många orsaker. 

Alla nyanmälda deltagare ombads att delta och fick enkäter. Det kan vara så att vissa av de 16 

som sedan inte skickade in förmätningsenkäterna inte ville delta i utvärderingen från början. 

Om man tillfrågas om att delta i en studie i samband med anmälan till en kurs kan det vara 

svårt att tacka nej direkt.  

 

Ytterligare deltagare exkluderades på grund av att de inte lämnat in eftermätningsenkäterna. 

Även detta bortfall (n=14) kan ha flera orsaker. Det är inget som utesluter att det finns 

deltagare som lämnat in enkäterna efter vecka 8 2010, men urvalskriterierna innebar att de 

som inte lämnat in eftermätningsenkäterna vid denna tidpunkt exkluderades. Vidare hade 

majoriteten av deltagarna någon form av malign cancer och fick avancerad behandling, vilket 

i sin tur kan ge många biverkningar. Allt detta kan göra att deltagare blir för sjuka och/eller 

inte orkar fortsätta sitt deltagande i utvärderingen och även kursen i sig. Sju deltagare 

exkluderades då de hade gått mer än 15 kurstillfällen och inte var nyanmälda till kursen. Detta 

beror på att det uppkom administrativa problem då personalen som ingick i projektet till viss 

del byttes ut mitt i datainsamlingen, vilket ledde till ett missförstånd om vilka som skulle 

tillfrågas om deltagande i utvärderingen. Detta gav ett totalt bortfall på n=37. De deltagare 

som hade gått 3-4 tillfällen inkluderades eftersom deras intention var att delta, men de kunde 

ha missat ett enstaka kurstillfälle på grund av tidsbrist eller annan orsak. Det slutliga 

deltagarantalet i den statistiska analysen blev således 22.  

 

Det förekom ett internt bortfall då svar saknades på enstaka frågor i enkäterna, vilket kan bero 

på att deltagaren missförstått frågan, eller inte ville svara på den. Detta bortfall ansågs inte ha 

betydelse för resultatet. I enkäten Patienttillfredsställelse hade däremot raden med 

svarsalternativen till fråga 13: Acceptera min situation fallit bort, vilket medförde att många 

av deltagarna hade missat att svara på denna fråga.  

 

Etiska överväganden 

Enligt Sveriges Riksdag (SFS 2003:460) behöver forskning där enskilda människor är 

forskningsobjekt en rättslig etikprövning. Syftet med lagen är bland annat att skydda den 

enskilda människan och människovärdet. Till den forskning som avses räknas dock inte det 

arbete som utförs inom ramen på högskoleutbildning – på grundnivå eller avancerad nivå.      
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Detta examensarbete bedrevs på en grundläggande nivå och var en del av 

kvalitetssäkringsarbetet på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det har inte granskats av en etisk 

kommitté, men utvärderingen gjordes på uppdrag av projektledare Ann-Charlotte Pellettieri 

och Onkologklinikens verksamhetschef Gunilla Enblad.  

 

Kliniska implikationer 

”Rehabilitering med samtalsterapi och yoga” 

Deltagarna var i stort nöjda med kursen ”Rehabilitering med samtalsterapi och yoga”. De 

förändringar som skulle kunna göras är att omfördela tiden för yogan och samtalsterapin till 

90 respektive 75 minuter. Dessutom skulle en gästföreläsare kunna bjudas in för att diskutera 

med deltagarna hur eventuella problem som kan uppstå i sexuallivet på grund av cancer och 

traditionella onkologiska behandlingar kan hanteras.  

 

Vidare forskning 

Eftersom denna utvärdering hade brister i utförandet är det av författarnas åsikt att ytterligare 

en utvärdering av ”Rehabilitering med samtalsterapi och yoga” bör göras. Det krävs tydligare 

formulerat hur utvärderingen i så fall skulle gå till och vilka inklusions- och 

exklusionskriterier som gäller. Det bör också förtydligas att förmätningsenkäterna ska fyllas i 

före första kurstillfället för att på så sätt få tillförlitliga data. Vidare bör det gå längre tid 

mellan före- och eftermätning för att kunna se eventuella effekter på deltagarnas upplevda 

välbefinnande. Detta skulle även medföra att deltagarantalet kan höjas. Exempelvis skulle 

utvärderingen kunna genomföras i liknande utformning som Moadel et als (2007) studie, där 

patienterna som anmälde sig randomiserades till att antingen börja programmet direkt, eller 

bli placerade på en väntelista. De som börjar i kursen direkt utgör interventionsgrupp och de 

som placeras på väntelistan utgör en kontrollgrupp. Enkäten FACT-G har hög validitet och 

reliabilitet, samt är anpassad för cancerpatienter (Cella et al, 1993), varför denna kan 

användas i ytterligare en utvärdering. Även enkäten Patienttillfredsställelse kan användas 

igen, dock bör den kompletteras med en fråga som specifikt tar upp kombinationen yoga och 

samtalsterapi. Dessutom bör även frågorna av kvalitativ karaktär analyseras.      

 

Slutsats 

Behandlingen i ”Rehabilitering med samtalsterapi och yoga” påverkade inte signifikant 

deltagarnas upplevda välbefinnande. Alla deltagare säger däremot att yogan och 

samtalsterapin, i olika grad, har hjälpt dem hantera sin situation, samt att de skulle kunna 
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rekommendera kursen till en vän i en liknande situation. Författarna anser att kursen skulle 

kunna utvecklas ytterligare, men att den är betydelsefull för de som deltar och bör fortsätta 

ges som ett komplement till traditionell onkologisk behandling. På grund av brister i 

datainsamlingen skulle dock ytterligare en utvärdering behöva göras. 
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BILAGA 1      

Informationsbrev till deltagare i utvärderingen  
 

                                                                   

Institutionen för Onkologi, radiologi och klinisk immunologi, Uppsala universitet                                           Före start (FS)         

      Kodnr:……… 

 
 

ENKÄT TILL DELTAGARE I KURSEN 

Rehabilitering med samtalsterapi och yoga 
-en utvärdering 

 

På onkolog kliniken vid Akademiska sjukhuset finns möjlighet för patienter att delta i 

kursen Rehabilitering med samtalsterapi och yoga. För att möjliggöra för fortsatt 

kursverksamhet vill vi nu genomföra en utvärdering. Därför vill vi nu be Dig som står i 

begrepp att börja kursen att besvara följande frågor. Det är helt frivilligt att delta i 

utvärderingen av kursverksamheten. Alla uppgifter vi samlar in behandlas konfidentiellt. 

Ingen enskild person kommer att kunna kännas igen i de resultat som kommer att 

presenteras från utvärderingen.  

 

Om du vill delta i utvärderingen vill vi gärna att du besvarar samtliga frågor så gott det 

går, även om du tycker att en del svarsalternativ inte passar i din situation. Vi bifogar ett 

svarskuvert. När du svarat på frågorna i formulären lägger du dem i kuvertet och postar 

det. Du behöver inte sätta på frimärke – porto är redan betalt. 

 

Utvärderingen görs i samarbete med forskare på Uppsala universitet som sammanställer 

och analyserar enkäterna. Du är välkommen att kontakta universitetslektor Birgitta 

Johansson, Enheten för onkologi, Uppsala universitet (tel. 018-611 10 70), om du har 

några frågor om utvärderingen och enkäterna. 

 

 

Gunilla Enblad   Ann-Charlotte Pellettieri 

Verksamhetschef   Projektansvarig 
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Institutionen för Onkologi, radiologi och klinisk immunologi, Uppsala universitet                                           Efter avslut (EA) 

      Kodnr:………. 

 

 

 

ENKÄT TILL DELTAGARE I KURSEN 

Rehabilitering med samtalsterapi och yoga 
-en utvärdering 

 

 

På onkolog kliniken vid Akademiska sjukhuset finns möjlighet för patienter att delta i 

kursen Rehabilitering med samtalsterapi och yoga. För att möjliggöra för fortsatt 

kursverksamhet vill vi nu genomföra en utvärdering. Därför vill vi nu be Dig som avslutat 

ditt deltagande i kursen att besvara följande frågor. Det är helt frivilligt att delta i 

utvärderingen av kursverksamheten. Alla uppgifter vi samlar in behandlas konfidentiellt. 

Ingen enskild person kommer att kunna kännas igen i de resultat som kommer att 

presenteras från utvärderingen.  

 

Om du vill delta i utvärderingen vill vi gärna att du besvarar samtliga frågor så gott det 

går, även om du tycker att en del svarsalternativ inte passar i din situation. Vi bifogar ett 

svarskuvert. När du svarat på frågorna i formulären lägger du dem i kuvertet och postar 

det. Du behöver inte sätta på frimärke – porto är redan betalt. 

 

Utvärderingen görs i samarbete med forskare på Uppsala universitet som sammanställer 

och analyserar enkäterna. Du är välkommen att kontakta universitetslektor Birgitta 

Johansson, Enheten för onkologi, Uppsala universitet (tel. 018-611 10 70), om du har 

några frågor om utvärderingen och enkäterna. 

 

 

 

 

Gunilla Enblad   Ann-Charlotte Pellettieri 

Verksamhetschef   Projektansvarig



BILAGA 2 

Enkäten som behandlar patienttillfredsställelsen med kursen 
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