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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Bröstcancer är idag den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor i Sverige och 

drabbar cirka 20 kvinnor om dagen. Cancerbehandling har många biverkningar vilket 

försämrar livskvaliteten hos de drabbade. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att 

undersöka om evidens finns för att fysisk aktivitet har positiva effekter på biverkningar och 

livskvalitet hos kvinnor med bröstcancer. Metod: Litteraturstudien baseras på 15 

vetenskapliga artiklar och resulterar i 4 kategorier, nämligen fysisk aktivitet minskar 

biverkningar vid bröstcancerbehandling, fysisk aktivitet ökar kvinnornas livskvalitet under 

behandling, fysisk aktivitet ökar kvinnornas livskvalitet efter behandling och sjuksköterskans 

råd om fysisk aktivitet. Resultat: Evidens finns för att fysisk aktivitet har positiva effekter på 

biverkningar och livskvalitet hos kvinnor med bröstcancer. All fysisk aktivitet som studerats 

reducerar biverkningar som följer en cancerbehandling och ökar därmed livskvaliteten. 

Kombinationen av pulshöjande fysisk aktivitet och annan aktivitet ger bäst långvarig effekt på 

livskvaliteten. Slutsats: Resultatet kan motivera sjuksköterskan att rekommendera fysisk 

aktivitet till kvinnor med bröstcancer då det är ett säkert och effektivt tillvägagångssätt för att 

öka kvinnornas livskvalitet. 

 

Nyckelord 
Fysisk aktivitet, bröstcancer, brösttumör, livskvalitet och fatigue. 
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ABSTRACT 
 

Background: Breast cancer is now the most common cancer diagnosed in women in Sweden 

and it affects about 20 women a day. Cancer treatment has many side effects, which impairs 

the quality of life of those affected. Aim: The aim of this study is to investigate whether there 

is evidence that physical activity has a positive impact on the side effects and quality of life in 

women with breast cancer diagnosis. Method: The literature study is based on 15 scientific 

articles and results in four categories: Physical activity reduces the side effects of breast 

cancer treatment, Physical activity increases patients' quality of life during treatment, Physical 

activity increases patients' quality of life after treatment and Nurse advice about physical 

activity. Results: There is evidence that physical activity has a positive impact on the side 

effects and quality of life in women with breast cancer diagnosis. Any physical activity that 

has been studied reduces the side effects that follow a cancer treatment and it increases the 

quality of life among women. The combination of pulse-pounding physical activity and other 

activity provides the best long-term impact on quality of life. Conclusion: The results can 

motivate nurses to recommend physical activity to women with breast cancer because there is 

a safe and effective approach to increase women's quality of life. 

 

Keywords 
Exercise, Breast cancer, Breast neoplasms, Quality of life and Fatigue.  
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INLEDNING 
 

Världshälsoorganisationen (World Health Organization, WHO) rekommenderar att en vuxen 

person bör utföra minst 150 min. medelintensiv fysisk aktivitet i veckan. Medelintensiv 

aktivitet definieras som att pulsen höjs, andningen blir djupare och man blir varm i kroppen 

men det är fortfarande möjligt att föra ett samtal. Evidens finns för att detta minimerar risken 

för att drabbas av flera sjukdomar, däribland bröstcancer (WHO, 2011; Lemanne, Cassileth & 

Gubili, 2013). Bröstcancer är idag den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor i Sverige och 

drabbar cirka 20 kvinnor om dagen. Det finns olika behandlingar, vars biverkningar försämrar 

livskvaliteten för dessa kvinnor (Cancerfonden, 2014a). 

BAKGRUND 

Cancer 
Cancer är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som verkar genom att förstöra 

människokroppens normala celldelning. I en frisk människokropp förökar sig kroppens 

miljarder celler genom att dela sig. När man drabbas av cancer förstörs denna förökning 

genom att cellerna delas okontrollerat och uppgifter som en frisk cell skulle ha utfört upphör. 

Efter hand bildar de nya cancercellerna en cancertumör (Lorentsen & Grov, 2011). 

Tumörerna kan antingen vara godartade (benigna) eller elakartade (maligna). Skillnaden är att 

maligna tumörer sprider sig vidare till omkringliggande vävnader och genom blod och lymfa 

medan benigna tumörer endast växer intill andra vävnader utan att sprida sig (Cancerfonden, 

2013).    

 

Bröstcancer är en cancersjukdom där cancercellerna angripit bröstet. Den uppträder oftast 

som en knöl i bröstet men kan även ge symtom av en knöl i armhålan, blodig och vätskande 

bröstvårta eller att huden är indragen på bröstet. Vid en konstaterad bröstcancer graderas 

sjukdomen efter vilket stadium den befinner sig i och därmed efter allvarlighetsgraden. 

Stadium 0 utgör ett förstadium till cancer, stadium I innebär att tumören är mindre än 2 

centimeter i diameter och inte har spridit sig vidare, stadium II att tumören är 2‒5 centimeter 

och kan ha spridit sig vidare, stadium III att tumören är större än 5 centimeter och har spridit 

sig vidare till lymfan och stadium IV att cancern har spridit sig och bildat metastaser i andra 

delar av kroppen. Orsaken till bröstcancer är ännu inte känd, men sannolikt beror den på ett 

samspel mellan flera riskfaktorer. Hormonbalansen, yttre miljöfaktorer och arv är exempel på 
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riskfaktorer. För att behandla bröstcancer använder man sig idag främst av kirurgi. Det går att 

operera bort hela bröstet eller enbart delar av det i syfte att avlägsna hela eller så stor del av 

cancertumören som möjligt. Man kan också behandla bröstcancer med strålbehandling, 

hormonbehandling och cytostatikabehandling (Cancerfonden, 2014a; Shah, Rosso & 

Nathanson, 2014). 

 

Att drabbas av cancer är för många förknippat med existentiell kris, lidande, hopplöshet och 

död ‒ trots att det finns många behandlingsmetoder. Sjukdomen drabbar alltså inte bara 

människan fysiskt genom långa behandlingar med många biverkningar utan också genom 

psykisk stress (Lorentsen & Grov, 2011). 

 

Kvinnor med bröstcancer rapporterar om en sänkt livskvalitet efter att ha genomgått 

strålbehandling och uppger att detta beror på de fysiska och psykiska biverkningar som 

behandlingen medfört (Arya et al., 2015). Den vanligaste och mest påtagliga biverkningen är 

fatigue. Andra vanligt förekommande biverkningar är psykosocial stress, smärta, ångest och 

depression, som samtliga påverkar livskvaliteten hos kvinnor med bröstcancer under 

pågående cytostatikabehandling (Lorentsen & Grov, 2011). 

 

Livskvalitet 

Livskvalitet är en individuell uppfattning och värdering av ens psykiska, fysiska och sociala 

välbefinnande. Om hälsan påverkas negativt så påverkas även livskvaliteten. Upplevelsen av 

minskad livskvalitet påverkar precis som sjukdomens symtom personer med cancersjukdom 

(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, 2012).  
 

Personer med cancer drabbas av ett flertal biverkningar efter behandling. Biverkningarna 

leder ofta till minskad ork och lust för det sociala umgänget och medför sålunda en ökad 

isolering, vilket i sin tur påverkar livskvaliteten negativt (Lorentsen & Grov, 2011). 

 

Forskning av Martin och medarbetare (2015) visar att fysisk aktivitet förstärker känslan av 

god livskvalitet hos kvinnor som genomgått en bröstcancerbehandling oavsett aktivitetens 

intensitet.  
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Mishra och medarbetare (2012) menar dock att fysisk aktivitet av hög intensitet ger en 

signifikant starkare känsla av livskvalitet under och efter cancerbehandling än fysisk aktivitet 

av låg eller medelstark intensitet. I en annan studie av Hagström & medarbetare (2015) 

framgår det att även styrketräning ger denna positiva effekt på livskvaliteten. 

 

Eftersom livskvaliteten påverkar sjukdomsförloppet är det betydelsefullt både för patienter 

och för sjukvårdspersonal att skatta/mäta livskvaliteten, och den bör därför alltid observeras. 

Dock är livskvalitet svår att skatta, mäta och jämföra eftersom den utgörs av en individuell 

uppfattning, vilket försvårar uppföljningen av livskvaliteten (SBU, 2012).  

 

Fatigue 

Fatigue är ett symtom som upplevs av nästan alla personer som har cancer. Symtomet kan 

uppstå vid både diagnos och behandling men kan även kvarstå till långt efter avslutad 

behandling. På svenska betyder begreppet fatigue trötthet och kraftlöshet. Tillståndet beskrivs 

ofta som överväldigande då tröttheten och kraftlösheten inte går att vila bort. Därmed är det 

svårt, om inte rentav omöjligt, för personer med cancer att klara av vardagliga aktiviteter och 

sysslor vilket leder till att livskvaliteten försämras (Lorentsen & Grov, 2011; Cancerfonden, 

2015). 

 

Enligt tidigare studier är fysisk aktivitet och kognitiv beteendeterapi den bästa behandlingen 

för att minska tröttheten hos patienter som fått diagnosen fatigue. Denna typ av behandling 

minskar även sjukdomskänsla och ångest (Yancey & Thomas, 2012; Hagström, Marshall, 

Lonsdale, Cheema, Fiatarone & Green, 2015).  
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Fysisk aktivitet 

Vid fysisk aktivitet påverkas kroppens olika processer positivt ‒ syresättningen av blodet och 

genomblödningen i kroppen ökar, metabolismen blir effektivare och immunförsvaret stärks 

(Cancerfonden, 2014b). 

Studier menar att symtomen av cancerrelaterade biverkningar reduceras genom att kvinnor 

utövar någon form av fysisk aktivitet (Courneya et al., 2014; Taso et al., 2014).  Kvinnor med 

bröstcancer drabbas även av försämrad hjärtpumpfunktion under och efter en 

cytostatikabehandling eftersom syretillförseln till hjärtat minskar. Genom att utföra fysisk 

aktivitet och på så sätt öka cirkulationen under pågående behandling kan denna biverkning 

motverkas (Klasssen et al., 2014). Vidare visar en studie av Courneya och medarbetare (2012) 

att fysisk aktivitet under pågående cytostatikabehandling är fördelaktigt för kvinnor som är 

diagnostiserade med bröstcancer men att följsamheten av olika aktiviteter är en utmaning på 

grund av sjukdomen och dess biverkningar. Enligt Martin och medarbetare (2015) ökar 

högintensiv fysisk aktivitet motivationen till fysisk och psykisk rehabilitering hos kvinnor 

som överlevt en bröstcancerbehandling. 

 

Hughes och medarbetare (2015) menar att yoga är en säker träningsform att utöva för kvinnor 

som överlevt bröstcancer då det stärker kvinnorna både fysiskt och psykiskt och dessutom ger 

lika bra effekt som pulshöjande träning och styrketräning. 

 

Uthållighetsträning ökar inte antalet muskelfibrer men ändrar de befintliga muskelfibrernas 

egenskaper, så att muskeln kan upprätthålla en aktivitet under längre tid utan att bli utmattad. 

Hjärtats pumpförmåga och andningskapaciteten ökar även under den här typen av träning. Vid 

högre träningsintensitet ökar muskelkraften och muskelmassan; musklerna blir alltså inte 

uthålligare utan enbart starkare. Ett balanserat träningsprogram innehåller därför både 

uthållighetsträning och styrketräning (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006). 
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Teoretisk referensram 

Dorothea Orem kallade sin omvårdnadsteori för Den generella teorin om egenvårdsbrist. 

Denna teori delas in i tre kategorier: teorin om omvårdnadssystem, teorin om egenvård samt 

teorin om egenvårdsbrist. Centrala begrepp i teorin är människa, hälsa, miljö och omvårdnad. 

Den förstnämnda kategorin, teorin om omvårdnadssystem, handlar om hur sjuksköterskan kan 

applicera och utföra omvårdnaden i praktiken. Teorin om egenvård handlar om vilka behov 

patienten har för att uppnå gott välbefinnande och god hälsa medan teorin om egenvårdsbrist 

handlar om tillfällen när patientens kapacitet till egenvård inte är tillräcklig för att tillgodose 

hans egna behov. Genom att uppnå en balans mellan dessa begrepp främjas patientens hälsa. 

Sjuksköterskans roll är att stötta patienten till detta när egenvårdsbrist råder (Kristoffersen, 

Nortvedt, Skaug, & Wallgren, 2006). 

 

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning 
För att sjuksköterskan ska besitta den kompetens som krävs för att bedriva en patientsäker och 

god vård krävs det att sjuksköterskan ständigt utvecklas och arbetar utifrån evidensbaserad 

kunskap (Socialstyrelsen, 2005). Detta innebär att sjuksköterskan ska tillämpa den bästa och 

mest aktuella vetenskapliga kunskap som finns tillgänglig som underlag i omvårdnadsarbetet 

(Furåker & Nilsson, 2013). 
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Problemformulering 

Cancerbehandling har många biverkningar, vilket försämrar livskvaliteten hos de drabbade. 

Evidens finns för att fysisk aktivitet förhindrar uppkomsten av bröstcancer, men det saknas 

evidens för att fysisk aktivitet skulle minska biverkningar och förbättra kvinnornas 

livskvalitet. Kunskap om vilken typ av fysisk aktivitet som medför bättre effekter än en annan 

krävs för att sjuksköterskan ska kunna ge ett relevant och evidensbaserat råd. Då bröstcancer 

är den vanligaste cancerdiagnosenen hos kvinnor i Sverige idag är det nödvändigt att 

undersöka och hitta sätt som kan öka kvinnornas livskvalitet och påskynda rehabiliteringen. 

 

Syfte 

Syftet är att genom en litteraturstudie undersöka om evidens finns för att fysisk aktivitet har 

positiva effekter på biverkningar och livskvalitet hos kvinnor med bröstcancer. 
 

Frågeställningar 
• Finns evidens för att fysisk aktivitet minskar biverkningar vid bröstcancerbehandling? 

• Finns evidens för att fysisk aktivitet ökar kvinnors livskvalitet under behandling? 

• Finns evidens för att fysisk aktivitet ökar kvinnors livskvalitet efter behandling? 

• Vilket råd angående fysisk aktivitet kan sjuksköterskan ge till den här patientgruppen? 
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METOD 

Design 

Studiens design är en systematisk litteraturstudie där kvalitativa och kvantitativa artiklar 

inkluderats för att undersöka kunskapsunderlaget för bästa evidensbaserade vård. 

 

Sökstrategi 

Databas 

Litteratursökningen gjordes genom databasen PubMed via inloggning på Uppsala universitet 

för att finna vetenskapliga artiklar som var av relevans för studiens syfte. 

Sökord 

Ord som användes i litteratursökningen var exercise, breast cancer, breast neoplasms, quality 

of life och fatigue. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för litteraturstudien var att samtliga artiklar i studien var vetenskapliga 

originalartiklar som besvarade studiens frågeställningar, att de var publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter och var åtkomliga i fulltext via sökmotorn PubMed. Vidare inkluderades både 

kvalitativa och kvantitativa studier som publicerats inom de senaste 10 åren. Studier skriva på 

andra språk än svenska och engelska exkluderades. 
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Tillvägagångssätt 

Litteratursökningen gjordes via PubMed genom Uppsala universitet den 28 augusti 2015. 

Totalt genomfördes fem sökningar. Sökningen resulterade i 444 artiklar och därefter gjordes 

en grovsållning genom att läsa titel och abstrakt för att finna artiklar som svarade på studiens 

frågeställningar (Rosén, 2012). Övriga 428 artiklar exkluderades (se tabell 1). De valda 

artiklarna till studien lästes i fulltext och kvalitetsgranskades.   

 

Etiskt övervägande 

Forskningsetikens syfte är att skydda studiernas deltagare genom att försvara deltagarnas 

grundläggande värde och rättigheter och därmed öka kvaliteten på forskningen. Genom att 

värna om forskningsetikens syfte ökar förtroendet bland allmänheten (Kjellström, 2012). 

Sedan 2004 ska bestämmelser om etikprövning och samtycke till forskning följas vid all 

forskning i Sverige (SFS, 2003:406). Då studien i detta fall är en litteraturstudie och därmed 

inte kommer redovisa nya resultat kommer inget etiskt godkännande sökas av etisk kommitté. 

Artiklarna som används till litteraturstudien bör för att inkluderas ha ett godkännande från 

etisk kommitté eller föra ett etiskt resonemang i de fall ett godkännande inte finns. 

 

Tabell 1. Litteratursökning 
Databas 
PubMed 

Sökord/MeSH-termer Antal 
träffar 

Antal 
lästa 

abstrakt 

Antal 
valda 

artiklar 

Antal utvalda 
artiklar till 
granskning 

        exercise [MeSH], breast 
neoplasms [MeSH] 
 

1214    

        exercise [MeSH], breast 
neoplasms [MeSH], quality of 
life [MeSH] 
 

367    

        exercise [MeSH], breast 
neoplasms [MeSH], quality of 
life [MeSH], fatigue [MeSH] 
 

129    

        exercise [MeSH], breast 
cancer. 
 

1555    

        exercise [MeSH], breast 
cancer, quality of life [MeSH] 
 

444 73 15 15 
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Bearbetning och analys 

 

Kvalitetsanalys 

För att värdera kvaliteten på artiklarna i litteraturstudien lästes samtliga artiklar i fulltext och 

kvalitetsgranskades enligt Rosén (2012). En specifikt framtagen granskningsmall för 

kvalitativa studier och en specifik granskningsmall för kvantitativa studier användes vid 

granskningen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Se bilaga 1 och 2. 

 

Valda artiklar som kvalitetsgranskats i litteraturstudien sammanställdes och redovisas i en 

tabell (se tabell 2). I tabellen redovisas information om författare, land, år, syfte, metod, 

resultat och kvalitet. Beroende på i vilken grad artiklarna uppfyllt kraven för 

kvalitetsgranskningen delades de in i två grupper, studier av medelhög kvalitet och studier av 

hög kvalitet (se tabell 2). 

 

Resultatanalys 

Artiklarna lästes och likheter och skillnader söktes, varefter artiklarnas resultat vägdes 

samman (Rosén, 2012). Utifrån resultatet av artiklarna skapas olika kategorier som besvarar 

litteraturstudiens frågeställningar för att sedan redovisas i dess resultat. Fyra kategorier 

skapades utifrån resultatanalysen (se tabell 3). Resultatet redovisas i löpande text.  
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Tabell 2. Kvalitetsgranskning 
Författare, 

land och 
årtal 

Metod Deltagare Syfte Huvudfynd Kvalitet 

Park et al., 
Korea, 2015 

Kvantitativ 130 Att undersöka om kvinnor 
som överlevt bröstcancer 
upplevde ökad livskvalitet 
efter träningsprogram med 
och utan 
motivationsprogram.  

Ökad livskvalitet sågs 
hos de kvinnor som 
kombinerat träning 
med 
motivationsprogram.  

Hög 

van Waart 
et al., 
Holland, 
2015 

Kvantitativ 524  

 

Att undersöka anledningar 
till att ca 50 procent avböjer 
att delta i fysisk aktivitet 
under sin behandling mot 
bröstcancer.  

Mer information och 
uppmuntran behövs 
för att öka deltagandet 
i fysisk aktivitet under 
behandling. 

Medelhög 

Casla et al., 
Spanien, 
2015 

Kvantitativ 89  

 

Att undersöka hur ett 
kombinerat gympa- och 
styrketräningsprogram 
påverkar konditionen och 
livskvaliteten hos kvinnor 
som genomgått kurativ 
bröstcancerbehandling.  

Kondition och 
livskvalitet ökade.  

Hög 

George et 
al., USA, 
2013 

Kvantitativ 819  

 

Att undersöka samband 
mellan stillasittande, 
livskvalitet och fatigue hos 
kvinnor som överlevt 
bröstcancerbehandling. 

Studien kunde inte 
påvisa något samband. 

Hög 

Hayes et al., 
Australien, 
2013 

Kvantitativ 194  

 

Att jämföra effekten av 
träning i verkliga livet och 
träningsrekommendationer 
per telefon till kvinnor med 
bröstcancer. 

Ingen skillnad i 
effektivitet.  

Hög 

Sarto et al., 
Finland, 
2012 

Kvantitativ 573  

 

Att undersöka om fysisk 
aktivitet har positiv 
inverkan på livskvaliteten 
och konditionen hos kvinnor 
som genomgått kurativ 
bröstcancerbehandling. 

Samband kunde ses 
mellan ökad fysisk 
aktivitet och ökad 
livskvalitet. 

Hög 

Yagli & 
Ulger, 
Turkiet, 
2015 

Kvantitativ 20  

 

Att undersöka hur yoga 
påverkar livskvaliteten hos 
äldre patienter med 
bröstcancer. 

Yoga ökar 
livskvaliteten hos 
äldre kvinnor med 
bröstcancer. 

Hög 

Cuesta-
Vargas et 
al., Spanien, 
2014 

Kvantitativ 42  

 

Att bedöma om 
vattengympa som del av ett 
träningsprogram påverkar 
livskvaliteten och fatigue 
hos patienter som överlevt 
bröstcancer. 

Vattengympa minskar 
fatigue och ökar 
livskvaliteten. 

Hög 
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Författare, 
Land och 

Årtal 

Metod Deltagare Syfte Huvudfynd Kvalitet 

Naumann et 
al., 
Australien, 
2012 

Kvantitativ 36  

 

Att undersöka hur 
rådgivning om fysisk 
aktivitet på grupp- och 
individnivå påverkar 
livskvaliteten hos kvinnor 
som överlevt bröstcancer. 

Fysisk aktivitet 
förbättrade 
livskvaliteten.  

Medelhög 

  

Courneya et 
al., Kanada, 
2013 

Kvantitativ   728  

 

Att undersöka vilken 
intensitet och vilken sorts 
träning som ger bäst resultat 
för kvinnor som genomgår 
en bröstcancerbehandling. 

Intensiv 
konditionsträning eller 
konditionsträning 
kombinerad med 
styrketräning ger bäst 
resultat.  

Hög 

  

Vardar et 
al., Turkiet, 
2015 

Kvantitativ 176  

 

Att undersöka hur 
konditionsträning och yoga 
påverkar kvinnor som 
genomgått en 
bröstcancerbehandling. 

Konditionsträning i 
kombination med 
yoga förstärker den 
fysiska funktionen 
och livskvaliteten. 

Hög 

 

 

Travier et 
al., Holland, 
2015 

Kvantitativ 164  

 

Att undersöka hur ett 
träningsprogram påverkar 
känslan av fatigue och 
livskvaliteten under 
bröstcancerbehandling.  

Att delta i ett 
träningsprogram visar 
sig minska känslan av 
fatigue och öka 
livskvaliteten. 

Hög 

Ergun et al., 
Turkiet, 
2013 

Kvantitativ 58  

 

Att undersöka effekter av 
träning på livskvalitet, 
fatigue och depression hos 
patienter med bröstcancer 
som genomgått behandling. 

Livskvaliteten ökade 
och depressionerna 
minskade signifikant 
efter 
träningsprogrammet. 

Hög 

Swisher et 
al., USA, 
2015 

Kvantitativ 66  

 

Att undersöka på vilket sätt 
ett kost- och 
träningsprogram påverkar 
kroppsvikten, den fysiska 
förmågan och livskvaliteten 
hos kvinnor som genomgått 
en kurativ 
bröstcancerbehandling. 

Kroppsvikten 
minskade och 
livskvaliteten ökade.  

Hög 

 

 

 

Luoma et 
al., Finland, 
2014  

Kvalitativ 25 Att undersöka hur 
skräddarsydda 
träningsprogram upplevs av 
patienter som överlevt 
bröstcancer.   

Upplevelserna var 
positiva. 

Hög 
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RESULTAT 

Resultatanalysen baserades på kvalitetsgranskningen av 14 kvantitativa artiklar och en 

kvalitativ artikel (se tabell 2). Samtliga artiklar är författade i andra länder än Sverige och har 

en internationell kontext. Analysen resulterade i fyra kategorier (se tabell 3). Resultatet 

redovisas i löpande text med referenser. 
 

Tabell 3. Översikt av kategorier 
Kategorier  
 
Fysisk aktivitet minskar biverkningar vid bröstcancerbehandling 
 
Fysisk aktivitet ökar kvinnors livskvalitet under behandling 
 
Fysisk aktivitet ökar kvinnors livskvalitet efter behandling 
 
Sjuksköterskans råd om fysisk aktivitet 
 

 

Fysisk aktivitet minskar biverkningar vid bröstcancerbehandling 

I flera studier framkom det att biverkningar vid bröstcancerbehandling minskade vid 

utövandet av fysisk aktivitet (Luoma et al., 2014; Park et al., 2015; Cuesta-Vargas, Buchan & 

Arroyo-Morales, 2014; van Waart, 2015; Ergun, Eyigor, Karaca, Kisim & Uslu, 2013; 

Courneya et al., 2013; Yagli et al., 2015; Saarto et al., 2012; Yagli & Ulger, 2015; Hayes et 

al., 2013; Travier et al., 2015). Vidare framkom det att det framför allt är den vanliga 

biverkningen fatigue som minskar när deltagarna utövat någon form av fysisk aktivitet 

(Cuesta-Vargas, Buchan & Arroyo-Morales, 2014; Ergun, Eyigor, Karaca, Kisim & Uslu, 

2013; Courneya et al., 2013; Yagli et al., 2015; Saarto et al., 2012; Yagli & Ulger, 2015; 

Hayes et al., 2013). 
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I en kvalitativ studie skriven av Luoma och medarbetare (2014) beskriver kvinnorna att den 

psykiska och fysiska rehabiliteringen varit en långsam och jobbig process som ändå gett 

resultat, i synnerhet minskad fatigue: Well I was in a really bad shape to start with. I had no 

energy, [...] It’s like I’ve gotten fitter, but the chemotherapy treatments did make me feel 

really bad and tired for a long time. De beskrev även hur motivationen ökade med ökad 

energi och prestation: I was in a really bad shape, somehow really tired. I feel so much better 

after I’ve started exercising. It really makes a difference. 

 

Courneya och medarbetare (2013) menar att det är säkert att rekommendera högintensiv 

pulshöjande träning i kombination med styrketräning under pågående bröstcancerbehandling 

då det minskar fatigue i patientgruppen. Samma upplägg av träning medför även mindre 

smärta och diarré hos deltagarna (Park et al., 2015). I studier där man undersökt om det finns 

en skillnad mellan att enbart utföra pulshöjande träning jämfört med att kombinera 

pulshöjande träning med styrketräning kan man se att fatigue minskar signifikant jämfört med 

den kontrollgrupp som inte alls utövat någon aktivitet. Däremot finns ingen signifikant 

skillnad i fatigue mellan de grupper som tränat (Hayes et al., 2013; Courneya et al., 2013; 

Ergun et al., 2013 & Saarto et al., 2012).   

 

Yagli & Ulger (2015) menar att yoga är en lämplig träningsform för kvinnor med bröstcancer 

då yoga minskar fatigue och andra biverkningar som smärta och depression. Därmed påverkar 

yoga hur kvinnor klarar av sina vardagliga aktiviteter, vilket i sin tur påverkar deras 

livskvalitet positivt. Att kombinera yoga med annan träning minskar fatigue signifikant 

jämfört med att enbart utöva annan träning (Yagli et al., 2015). 

 

Fysisk aktivitet ökar kvinnors livskvalitet under behandling 

Studier visar att fysisk aktivitet under pågående behandling är säker och ökar livskvaliteten 

hos kvinnor med bröstcancer (Courneya et al., 2013; Travier et al., 2013). 

 

Enligt Travier och medarbetare (2015) ökar livskvaliteten hos kvinnor som börjar träna kort 

efter bröstcancer och under cytostatikabehandling. Anledningar till detta är att träningen 

medför färre biverkningar i form av minskad fatigue och smärta samt att kvinnorna upplever 

att de får ökad kondition, fysisk funktion och muskelstyrka. 
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Detta styrks även i en studie av Corneya och medarbetare (2013) som sett samma resultat. 

Courneya och medarbetare (2013) menar att ökad träningsintensitet under behandlingen är 

säker och inte stör den fortsatta cytostatikabehandlingen. Samma studie visar att kvinnor med 

bröstcancer som utövat högintensiv pulshöjande träning skattar sin livskvalitet högre än de 

kvinnor som utfört pulshöjande träning av normal intensitet eller kombinerad pulshöjande 

träning och styrketräning. 

 

Fysisk aktivitet ökar kvinnornas livskvalitet efter behandling 

I flertalet studerade artiklar visar det sig att livskvaliteten ökar av att patienten utövar fysisk 

aktivitet efter avslutad cancerbehandling (Luoma et al., 2014; Park et al., 2015; Cuesta-

Vargas, Buchan & Arroyo-Morales, 2014; van Waart, 2015; Ergun, Eyigor, Karaca, Kisim & 

Uslu, 2013; Courneya et al., 2013; Yagli et al., 2015; Saarto et al., 2012; Yagli & Ulger, 2015; 

Hayes et al., 2013; Naumann et al., 2012; Swisher et al., 215; Casla et al., 2015). 

 

Flera studier visar att det är fördelaktigt att kombinera pulshöjande träning med styrketräning 

för att förbättra livskvaliteten hos kvinnor med bröstcancer efter avslutad cancerbehandling 

(Ergun, Eyigor, Karaca, Kisim & Uslu, 2013; Saarto et al., 2012; Hayes et al., 2013; Casla et 

al., 2015). Kvinnor som tränat på detta sätt uppger att effekten av träningen kvarstår även 

efter 6 månader (Casla et al., 2015). 

 

Att kombinera pulshöjande aktivitet med en annan aktivitet visar sig i flera studier ge bättre 

långvarig effekt på upplevd livskvalitet hos kvinnor som genomgått bröstcancerbehandling än 

hos de kvinnor som enbart utövat en pulshöjande aktivitet (Yagli et al., 2015; Swisher et al., 

2015; Casla et al., 2015). Enligt Yagli och medarbetare (2015) ger pulshöjande aktivitet i 

kombination med yoga bättre och mer långvarig effekt på livskvaliteten än enbart pulshöjande 

aktivitet. En annan studie visar att en kombination av pulshöjande aktivitet med 

kostrådgivning har samma långvariga effekt på livskvaliteten på grund av att kvinnorna 

upplever viktnedgång och ökad fysisk funktion (Swisher et al., 2015). 

 

Enligt Ergun och medarbetare (2013) och Hayes och medarbetare (2013) förbättras däremot 

livskvaliteten oavsett om kvinnorna utfört ett kombinerat träningsprogram eller om de bara 

utfört pulshöjande träning. Författarna menar dock att de kvinnor som utfört ett kombinerat 
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träningsprogram rapporterar om flera positiva effekter på hälsan, som exempelvis färre 

biverkningar, bättre kondition och ökad muskelstyrka. 

 

George och medarbetare (2013) menar att stillasittande kvinnor som genomgått 

cancerbehandling skattar sin livskvalitet väldigt lågt. Författarna menar dock att det inte är 

någon signifikant skillnad på livskvalitet hos mycket stillasittande kvinnor som inte utövar 

någon fysisk aktivitet alls och hos kvinnor som är stillasittande i mindre utsträckning. 

 

I studier där deltagarna känt sig sedda och motiverade till sin fysiska rehabilitering har de 

upplevt den som positiv och stärkande och på så sätt bidragande till en ökad livskvalitet 

(Luoma et al., 2014; Park et al., 2015 och Naumann et al., 2012). Enligt Hayes och 

medarbetare (2013) ger telefonrådgivning av professionell personal angående träning samma 

goda effekter på kvinnors livskvalitet som träning med personal i verkliga livet, då rådgivning 

per telefon är lika personlig och till lika stor hjälp som träning tillsammans med flera kvinnor 

och en instruktör. 

 

Att komma igång med sin fysiska rehabilitering har bidragit till att deltagare i flera studier 

även kommit igång med sin psykiska återhämtning (Cuesta-Vargas, Buchan & Arroyo-

Morales, 2014; Luoma et al., 2014; Naumann et al., 2012; Yagli & Ulger, 2015). Att delta i en 

träningsgrupp tillsammans med andra personer med cancer gav deltagarna en känsla av 

sammanhang, acceptans och ökad livskvalitet (Luoma et al., 2014). Flera studier beskriver 

fysisk aktivitet som ett säkert och effektivt tillvägagångssätt i den fysiska och psykiska 

rehabiliteringen efter cancer och hur deltagarna stärkts av den kunskapen av detta, vilket leder 

till att kvinnornas livskvalitet ökat (Ergun, Eyigor, Karaca, Kisim & Uslu, 2013; Luoma et al., 

2014; Cuesta-Vargas, Buchan & Arroyo-Morales, 2014). 

 

Sjuksköterskans råd om fysisk aktivitet 

Flera studier rapporterar om att det är säkert att rekommendera kvinnorna att utföra fysisk 

aktivitet under och efter behandling för att minska biverkningar och för att öka livskvaliteten 

hos kvinnor med bröstcancer (Courneya et al., 2013; Travier et al., 2015; Cuesta-Vargas, 

Buchan & Arroyo-Morales, 2014; Ergun, Eyigor, Karaca, Kisim & Uslu, 2013; Park et al., 

2015; Yagli & Ulger, 2015; Yagli et al., 2015). 
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Utförande av fysisk aktivitet bör av trygghetsskäl ändå övervakas eller ledas av professionell 

personal för att optimera träningens intensitet, effekt och resultat (Courneya et al., 2013; 

Cuesta-Vargas, Buchan & Arroyo-Morales, 2014). 

 

Enligt van Waart och medarbetare (2015) är det upp till 50 procent av tillfrågade kvinnor som 

avböjt att delta i en studie om träning under sin bröstcancerbehandling. De fann att kvinnorna 

som avböjt jämfört med de kvinnor som accepterat att delta hade sämre utbildning, 

livskvalitet, självkänsla och attityd till fysisk aktivitet än före sin bröstcancer. Författarna drar 

slutsatsen att mer information och utbildning om fördelarna av fysisk aktivitet kan attrahera 

fler att delta i fysisk aktivitet under behandlingen. 

 

Flera studier är överens om att sjukvården bör motivera och informera kvinnor med 

bröstcancer om fördelarna av att utföra fysisk aktivitet under och efter 

bröstcancerbehandlingen då det bidrar till färre biverkningar och ökad livskvalitet (Travier et 

al., 2015; Park et al., 2015; Hayes et al., 2013; van Waart et al., 2015). Park och medarbetare 

(2015) menar att sjukvården i relationerna med kvinnor med cancer borde ta ett ökat ansvar 

för information och motivation kring fördelarna med fysisk aktivitet. Det är viktigt att 

organisera informationen på ett tillgängligt, tydligt och attraktivt sätt så att alla kvinnor med 

bröstcancer känner sig tilltalade (van Waart, 2015). 

 

Enligt Hayes och medarbetare (2013) har kvinnor som fått professionell telefonrådgivning 

angående fysisk aktivitet efter sin cancerbehandling upplevt samma goda effekter på 

livskvaliteten, och författarna menar därför även att telefonrådgivning är ett enkelt och 

lättillgängligt redskap för sjukvården att använda för ändamålet. 

 

Studier har visat att det är säkert att börja träna så tidigt som möjligt efter att patienten 

mottagit besked om bröstcancer då fysisk aktivitet minskar biverkningar och ökar 

livskvaliteten. På så vis får kvinnorna hjälp av sjukvården att ta sig igenom en av de 

smärtsammaste perioderna i sina liv (Travier et al., 2015).    
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DISKUSSION 
 

För att sjuksköterskan ska kunna uppfylla de krav som ställs på en säker vård behöver hon 

veta att det finns evidens bakom omvårdnadsåtgärderna hon utför. Därför var syftet med 

denna litteraturstudie att undersöka om evidens finns för att fysisk aktivitet har positiva 

effekter på biverkningar och livskvalitet hos kvinnor med bröstcancer. Litteraturstudien 

baserades på 15 vetenskapliga artiklar och resulterade i 4 kategorier, nämligen fysisk aktivitet 

minskar biverkningar vid bröstcancerbehandling, fysisk aktivitet ökar kvinnornas livskvalitet 

under behandling, fysisk aktivitet ökar kvinnornas livskvalitet efter behandling och 

sjuksköterskans råd om fysisk aktivitet. 

 

Evidens finns för att fysisk aktivitet har positiva effekter på biverkningar och livskvalitet hos 

kvinnor med bröstcancer. All fysisk aktivitet som studerats reducerar biverkningar som följer 

en cancerbehandling och ökar därmed livskvaliteten. Kombinationen av pulshöjande fysisk 

aktivitet och annan aktivitet ger bäst långvarig effekt på livskvaliteten. 

 

Resultatdiskussion 

I kategorin fysisk aktivitet minskar biverkningar vid bröstcancerbehandling framkom det att 

biverkningar minskade vid utövande av flera typer av fysisk aktivitet. Resultatet har beskrivits 

i flera andra studier, där man sett att symtom av biverkningar minskar i takt med att kvinnor 

med bröstcancer utövar någon form av fysisk aktivitet (Courneya et al., 2014; Taso et al., 

2014). 

 

I litteraturstudien framkom det att fatigue är den vanligaste och mest påtagliga biverkningen 

under och efter bröstcancerbehandling, vilket stämmer överens med att Cancerfonden (2015) 

hävdar att fatigue är en biverkning som drabbar nästan alla kvinnor med cancer. Fatigue är en 

funktionsnedsättande biverkning då kraftlöshet och överväldigande trötthet påverkar vardagen 

för de drabbade och symtomen är omöjliga att vila bort (Lorentsen & Grov, 2011; 

Cancerfonden, 2015). 
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Det framkom också i resultatet att fatigue minskade när kvinnor utövat regelbunden fysisk 

aktivitet i form av pulshöjande träning och styrketräning, antingen båda i kombination eller 

enbart pulshöjande träning. Översikten visade även att fatigue och andra biverkningar 

minskade oavsett vilken typ av dessa aktiviteter kvinnorna utövat samt att det inte är 

kombinationen av olika aktiviteter som ger effekt utan den faktiska fysiska aktiviteten. Detta 

styrks i en studie av Courneya och medarbetare (2014) där man såg att biverkningarna 

minskade vid olika konstellationer av pulshöjande träning och styrketräning. 

 

Däremot visar resultatet att yoga i kombination med pulshöjande träning minskar fatigue 

signifikant jämfört med enbart pulshöjande träning. Hughes och medarbetare (2015) menar 

dock att yoga ensam uppvisar samma positiva effekter på den fysiska och psykiska hälsan 

som yoga i kombination med annan träning gör för kvinnor med bröstcancer som genomgått 

en behandling. 

 

I kategorin fysisk aktivitet ökar kvinnors livskvalitet under behandling framkom det att de 

biverkningar som uppstår av cancerbehandling vid fysisk aktivitet minskade så pass mycket 

att det ökade livskvaliteten hos kvinnor med bröstcancer under deras pågående behandling. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att det är säkert att börja träna under cytostatikabehandling 

och att kvinnor med fördel kan utöva högintensiv träning snarare än träning med normal 

intensitet, då det ger bäst effekt på livskvaliteten och har heller inga negativa effekter på 

behandlingen. Detta styrks i en studie av Corneya och medarbetare (2012) som visar att det är 

fördelaktigt att träna under cytostatikabehandling eftersom det minskar biverkningarna och 

ökar livskvaliteten. 

 

Resultatet i denna kategori baserades på endast två vetenskapliga artiklar. Detta kan bero på 

bristande forskning i ämnet då det varit extremt påfrestande för studiegruppen att uppvisa 

motivation, följsamhet och ork att genomföra träning under pågående behandling. Detta styrks 

av Courneya och medarbetare (2012) som menar att följsamheten av träning försvåras av 

sjukdomen och dess biverkningar. Artiklarna inkluderades ändå i resultatet på grund av deras 

höga kvalitet. Utifrån artiklarna kan slutsatsen dras om att fysisk aktivitet under behandling är 

positivt för hälsan och livskvaliteten. Det är tydligt att mer forskning ändå behövs och det är 

en stor utmaning för sjukvården att motivera kvinnor till att delta.   
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I kategorin fysisk aktivitet ökar kvinnors livskvalitet efter behandling framkom det att 

livskvaliteten ökar vid all typ av studerad fysisk aktivitet efter avslutad cancerbehandling. 

Resultatet visade att livskvaliteten hos kvinnor ökar vid fysisk aktivitet på grund av färre 

biverkningar, vilket stämmer överens med en studie av Klassen och medarbetare (2014) som 

menar att träning förbättrar kroppens funktioner på olika sätt så att biverkningarna minskas 

efter cancerbehandling. 

 

Resultatet i litteraturstudien visade dessutom att det inte enbart är de fysiska biverkningarna 

som sänker livskvaliteten hos kvinnor utan även det psykiska lidandet som följer en 

cancerbehandling. Den fysiska aktiviteten påskyndar den psykiska återhämtningen genom 

ökat självförtroende och energi och detta leder till upplevelsen av ökad livskvalitet. Fysisk 

aktivitet är ett säkert och effektivt tillvägagångssätt som påskyndar den psykiska 

återhämtningen. Kvinnor upplever att de stärks och får en känsla av tillhörighet och acceptans 

när de tränar ihop med andra i samma situation eller diskuterar träning med dem. Resultatet 

bekräftas i en studie av Arya och medarbetare (2015) som beskriver att kvinnor med 

bröstcancer uppger att de psykiska och fysiska biverkningar som följer en cancerbehandling 

försämrar deras livskvalitet. 

 

Litteraturstudiens resultat tyder på att kvinnor upplever förbättrad livskvalitet på lång sikt om 

de kombinerat pulshöjande träning med någon annan träning eller rådgivning. Förutom den 

långvariga effekten av kombinerad träning ses även andra hälsovinster som bättre kondition 

och ökad muskelstyrka. Enligt Sand och medarbetare (2006) bör man kombinera 

uthållighetsträning och styrketräning för att få ett balanserat träningsprogram och uppnå bästa 

effekt. 

 

I kategorin sjuksköterskans råd om fysisk aktivitet framkom det att det är säkert för 

sjuksköterskan att rekommendera fysisk aktivitet till kvinnor med bröstcancer både under och 

efter behandling. De studerade fysiska aktiviteterna visar sig inte ha någon negativ inverkan 

på kvinnors bröstcancerbehandling eller livskvalitet. Tvärtom visar sig fysisk aktivitet stärka 

kvinnor med bröstcancer både fysiskt och psykiskt, under och efter behandlingen. Detta 

resultat förstärks av tidigare vetenskapliga undersökningar som menar att fysisk aktivitet 

påverkar kroppen positivt genom ökad syresättning, metabolism och förbättrat immunförsvar 

(Cancerfonden, 2014b). Resultatet förtydligas dessutom av studier som menar att 
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livskvaliteten ökar då fysisk aktivitet motverkar de biverkningar som cancerbehandling 

medför (Courneya et al., 2014; Taso et al., 2014). 

 

Resultatet av litteraturstudien visar att kvinnor upplever att rekommendationer om fysisk 

aktivitet och deltagande i träningsprogram i olika konstellationer underlättade för dem att ta 

sig igenom en av de svåraste perioderna i sina liv. De upplever att det är ett sätt att själva 

påverka sin sjukdomssituation. Lorentsen & Grov (2011) menar att kvinnor är i behov av 

detta stöd eftersom en cancerdiagnos är en livskris. I enlighet med Dorothea Orems 

omvårdnadsteori om egenvård behöver kvinnan en hjälpande hand av sjuksköterskan för att 

finna motivation till att själv påverka och uppfylla sitt egenvårdsbehov (Kristoffersen, 

Nortvedt, Skaug, & Wallgren, 2006). 

 

Sjuksköterskan bör ge de drabbade kvinnorna mer information om fördelarna av att utöva 

fysisk aktivitet före, under och efter behandling. Mer forskning behövs dock på hur 

sjukvården kan nå de kvinnor som inte vill utöva fysisk aktivitet.  

 

Metoddiskussion 

Kvalitetsbedömning 

Artiklarna i litteraturstudien analyserades i enlighet med Rosén (2012) för att bestämma om 

de besvarade studiens frågeställningar. Granskningen utfördes enligt 

kvalitetsgranskningsmallar för kvalitativ och kvantitativ metod enligt Willman, Stoltz & 

Bahtsevani (2011). Artiklarna delades in i kategorierna hög kvalitet, medelhög kvalitet och 

låg kvalitet. 13 artiklar bedömdes vara av hög kvalitet och två stycken bedömdes vara av 

medelhög kvalitet. Att de två artiklarna av medelhög kvalitet inkluderades i studien kan bero 

på bristande erfarenhet av kvalitetsgranskning och anses vara en svaghet, men eftersom 

artiklarna var så få påverkar de inte tillförlitligheten av litteraturstudiens resultat. 
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Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för litteraturstudien ansågs vara relevanta för att besvara studiens 

frågeställningar. För att garantera att sökningen skulle resultera i den senaste forskningen 

begränsades den till artiklar publicerade inom de senaste tio åren. Då ämnet visat sig vara 

välbeforskat kunde artiklar som publicerats de senaste tre åren väljas ut. Detta anses vara en 

styrka i litteraturstudien eftersom sökningen resulterade i den absolut senaste forskningen 

inom området.   

 

Sverige och överförbarhet 

Samtliga artiklar i litteraturstudien var författade och publicerade i andra länder än Sverige. 

Detta påverkar inte resultatet av studiens tillförlitlighet då fysisk aktivitet anses ha samma 

effekter på biverkningar och upplevd livskvalitet hos kvinnor i Sverige som det har hos 

kvinnor internationellt.  

 

Forskningsetik 
 

Vid litteratursökningen för denna studie var ett inklusionskriterium att artiklarna skulle ha ett 

etiskt godkännande eller föra ett etiskt resonemang i de fall ett godkännande saknades. Av de 

15 artiklar som granskades saknade fyra - Park et al., 2015, Swisher et al., 2015, George et al., 

2013 och van Waart et al., 2015 - ett etiskt godkännande. Dessa artiklar inkluderades trots 

detta i litteraturstudien eftersom de hade fått godkännande av institutioner och sjukhus som 

berördes och eftersom det var möjligt att undersöka studiens syfte utan etiskt godkännande. 

 

Slutsats 

Evidens finns för att fysisk aktivitet har positiva effekter på biverkningar och livskvalitet hos 

kvinnor med bröstcancer. Pulshöjande träning i kombination med annan träning eller 

rådgivning ger bäst långvarigt resultat. Resultatet kan och bör motivera sjuksköterskan att 

rekommendera fysisk aktivitet till kvinnor med bröstcancer då det är ett säkert och effektivt 

tillvägagångssätt för att öka kvinnors livskvalitet under och efter behandling.  
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Bilaga 1 Kvalitetsgranskning kvantitativ metod     

Modifierat protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 

(Original från Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011.) 

Beskrivning av forskningsmetod:    □ Ja □ Nej 

Deltagarnas egenskaper: Antal   □ Ja □ Nej 

   Ålder    □ Ja □ Nej 

   Man/kvinna    □ Ja □ Nej 

Adekvata exklusioner?     □ Ja □ Nej 

Adekvata inklusioner ?     □ Ja □ Nej 

Är studiens syfte angivet?     □ Ja □ Nej 

Är urvalsförfarandet beskrivet?    □ Ja □ Nej 

Är urvalet representativt?     □ Ja □ Nej 

Är randomiseringsförfarandet beskrivet?   □ Ja □ Nej 

Ingick blindning av patienter, vårdare eller forskare i studien?  □ Ja □ Nej 

Är bortfallsanalysen beskriven?    □ Ja □ Nej 

Är en adekvat statistisk metod framställd?   □ Ja □ Nej 

Etiskt resonemang?     □ Ja □ Nej 

Är instrumenten valida?     □ Ja □ Nej 

Är instrumenten reliabla?     □ Ja □ Nej 

Är resultatet generaliserbart?   □ Ja □ Nej 

Är huvudfynd och dess effekt beskriven?   □ Ja □ Nej 

 

1 poäng per ja 

Max 18 poäng 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

□ Hög (18‒14 poäng)  □ Medel (13‒11 poäng)  □ Låg (10‒9 poäng)  
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Bilaga 2 Kvalitetsgranskning kvalitativ metod    

Modifierat protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 

(Original från Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011.)  

Beskrivning av metodval:     □ Ja □ Nej 

Är studiens syfte angivet?    □ Ja □ Nej 

Deltagarnas egenskaper: Antal    □ Ja □ Nej 

   Ålder    □ Ja □ Nej 

Man/kvinna    □ Ja □ Nej 

Är kontexten presenterad?     □ Ja □ Nej 

Etiskt resonemang?     □ Ja □ Nej 

Är urvalet strategiskt?     □ Ja □ Nej 

Är urvalet relevant?     □ Ja □ Nej 

Är urvalsförfarandet beskrivet?    □ Ja □ Nej 

Är datainsamlingen tydligt beskriven?    □ Ja □ Nej 

Är analysen tydligt beskriven?    □ Ja □ Nej 

Är resultatet logiskt, begripligt?    □ Ja □ Nej 

Redovisas resultatet klart och tydligt?    □ Ja □ Nej 

Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?  □ Ja □ Nej 

Genereras teori?     □ Ja □ Nej 

Kan studien tillämpas i kliniskt arbete?    □ Ja □ Nej 

Beskrivs fenomen/upplevelse/mening?    □ Ja □ Nej 

Är beskrivning/analys adekvat?    □ Ja □ Nej 

 

1 poäng per ja 

Max 19 poäng 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

□ Hög (19‒15 poäng)  □ Medel (14‒11 poäng)  □ Låg (10‒9 poäng) 
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