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SAMMANFATTNING 
Bakgrund 

Cancerdrabbade lider ofta av cancerrelaterad fatigue (CRF) och försämrad livskvalitet under 

och efter behandling. Hälsofrämjande fysisk aktivitet (HFA) kan minska risken för dessa 

negativa konsekvenser. HFA påverkas bl.a. av träningsrelaterad self-efficacy, dvs tilltron till 

egen förmåga att vara fysisk aktiv.  

Syfte 

Att undersöka HFA hos personer under adjuvant cancerbehandling vid diagnos och efter sex 

månader samt att undersöka om de med en stabil HFA hade lägre CRF, högre livskvalitet 

samt högre träningsrelaterad self-efficacy jämfört med dem utan stabil HFA.  

Metod 

Kohortstudie med jämförande, prospektiv design. Data insamlades vid baslinje- och 

sexmånadersmätningar (n = 45) från en historisk kontrollgrupp inom ramen för en större 

longitudinell studie, med accelerometer (SenseWear Armband mini) samt tre enkäter 

(FACIT-F, EORTC QLQ C30 och EBSS). Data analyserades med deskriptiv statistik och 

oberoende t-test (P<0,10).  

Resultat 

Av 45 deltagare hade 26 (48%) stabil HFA. Denna grupp skilde sig vid sex månader 

signifikant från gruppen som inte hade stabil HFA i CRF: (M=41, SD=10.3) mot (M=33, 

SD=10.6), t(43)=7.3, p=0.027, generell livskvalitet: (M=72, SD=19.7) mot (M=60, SD=19.4), 

t(43)=11.4, p=0.010, upplevd funktion: (M=87, SD=13.3) mot (M=76, SD=16.5), t(43)=11.0, 

p=0.014 och upplevda symtom: (M=14, SD=10.0) mot (M=23, SD=18.1), t(43)=-9.4, 

p=0.031. Ingen statistiskt signifikant skillnad fanns gällande träningsrelaterad self-efficacy 

mellan grupperna vid diagnos.  

Slutsats 

Resultaten tyder på att en stor andel av cancerdrabbade har stabil HFA under adjuvant 

behandling och dessa rapporterar bättre hälsa med avseende på CRF och livskvalitet jämfört 

med cancerdrabbade som inte har stabil HFA. Större studier behöver göras för att kunna dra 

säkra slutsatser. 

Nyckelord 

Cancer, fatigue, fysisk aktivitet, livskvalitet, self-efficacy 

  



 

 
 

ABSTRACT 
Background 
Cancer-related fatigue (CRF) and low quality of life are prevalent among people undergoing 

adjuvant cancer treatment. Health-enhancing physical activity (HEPA) protects from these 

negative consequences. HEPA in turn, is influenced by exercise-related self-efficacy. 

Aim 

To describe levels of HEPA among people undergoing adjuvant cancer treatment at diagnosis 

and after six months, and to determine if those with a stable a HEPA had lower CRF, higher 

quality of life and exercise-related self-efficacy compared to those without a stable HEPA. 

Method  

Cohort study with a comparative, prospective design. Baseline and six-months data (n=45) 

were collected from a larger longitudinal study, by accelerometer (SWA) and three 

questionnaires (FACIT-F, EORTC QLQ C30, EBSS). Data were analysed using descriptive 

statistics and independent t-test (P <0.10). 

Result 

Among the 45 included, 26 (48%) had a stable HEPA. This group was significantly different 

at six months compared to the group without a stable HEPA in CRF: (M=41, SD=10.3) to 

(M=33, SD=10.6), t(43)=7.3, p=0.027, general quality of life (M=72, SD=19.7) to (M=60, 

SD=19.4), t(43)=11.4, p=0.010, perceived function: (M=87, SD=13.3) to (M=76, SD=16.5), t 

(43)=11.0, p=0.014 and perceived symptoms: (M=14, SD=10.0) to (M=23, SD=18.1), t(43)= 

- 9.4, p=0.031. No difference was found between the groups regarding exercise-related self-

efficacy. 

Conclusion 

The results indicated that a large proportion of people undergoing adjuvant cancer treatment 

have a stable HEPA and these people report better health such as lower CRF and higher 

quality of life compared to those without a stable HEPA. Larger studies are needed to allow 

firm conclusions. 
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BAKGRUND 

Cancer och canceröverlevnad 

Årligen drabbas över 14 miljoner människor av cancer (Ferlay et al., 2015) varav ca 55 000 i 

Sverige (Bergman, 2013). Uppskattningsvis kommer en av tre invånare i landet någon gång i 

sitt liv att diagnostiseras med cancer och prevalensen i Sverige är ca 440 000 (Bergman, 

2013). Överlevnaden efter en cancerdiagnos ökar och 2012 levde över 32 miljoner människor 

som fått en cancerdiagnos under de senaste fem åren (Ferlay et al., 2015). I Sverige är den 

relativa femårsöverlevnaden 70% och tioårsöverlevnaden 65%, vilket kan jämföras med 

1970-talet där femårsöverlevnaden var 35-48%, med längre överlevnad för kvinnor 

(Bergman, 2013).  

Behandling vid vanliga cancerdiagnoser i Sverige 

Cancerbehandling kan vara kurativ, dvs botande, neoadjuvant eller adjuvant. Neoadjuvant 

behandling syftar till att minska tumörstorleken innan kurativ behandling och adjuvant 

behandling syftar till att förhindra återkomst av sjukdom efter den kurativa fasen (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2014a, 2014b, 2014c). De vanligaste cancerformerna i Sverige är 

prostata-, bröst- och kolorektalcancer (Bergman, 2013), där bröst- och kolorektalcancer oftast 

har operation som kurativ behandling och prostatacancer oftast har strålning. Den 

neoadjuvanta och adjuvanta behandlingen för dessa tre cancertyper är cytostatika (cellgifter), 

endokrinbehandling (hormoner) samt strålning, som pågår från fyra veckor för strålning och 

upp till tio år för endokrinbehandling. (Regionala cancercentrum i samverkan, 2014a, 2014b, 

2014c) 

Hälsa hos canceröverlevare 

Fatigue 

Även om överlevnaden efter en cancerdiagnos ökar har många med tidigare cancer sämre 

hälsa jämfört med normalpopulationen (Clarke et al., 2011). Vanligt förekommande hos 

cancerdrabbade är exempelvis en extrem trötthet/fatigue (Bower, 2014; Horneber, Fischer, 

Dimeo, Rüffer & Weis, 2012) vilket tros orsakas av inflammatoriska processer, men även 

psykiska, psykosociala, genetiska och beteendemässiga faktorer (Bower, 2014). Denna 

cancerrelaterade fatigue (CRF) är allvarligare och mer ihållande än vanlig trötthet, som beror 

på t.ex. sömnbrist, och går inte att vila eller sova bort (Bower & Ganz, 2015). CRF kan 

påverka individer upp till tio år efter en cancerdiagnos (Bower, 2014) och har en rad negativa 

konsekvenser såsom nedsatt arbetsförmåga, svårigheter med sociala relationer, 
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humörsvängningar samt nedsatt allmän daglig livsföring (Bower & Ganz, 2015, Curt el al., 

2000). 

Livskvalitet 

Vanligt förekommande hos cancerdrabbade är även nedsatt generell (Bower & Ganz, 2015) 

samt hälsorelaterad livskvalitet (Debess, Riis, Pedersen & Ewertz, 2009; Høyer et al., 2011), 

vilka definieras som en individs uppfattning av sin livssituation i förhållande till kultur, 

normer, egna mål, intressen, värderingar och förväntningar samt hur detta påverkas av 

individens hälsa (Världshälsoorganisationen, 1997). Att cancerdrabbades hälsorelaterade 

livskvalitet ofta är nedsatt beror på de tidigare nämna symtomen, där funktionsnedsättningar 

(Chirikos, Russel-Jacobs & Jacobsen, 2002; Debess et al., 2009) och ett minskat psykiskt 

välbefinnande (Debess et al., 2009) har stor inverkan. 

Fysisk aktivitet vid cancer 

Fysisk aktivitet, dvs kroppsrörelser som bidrar till att skelettmusklerna arbetar och resulterar i 

en ökad energiförbrukning (Shephard & Balady, 1999) kan minska ett antal negativa 

cancerrelaterade konsekvenser. Cancerdrabbade som regelbundet är fysiskt aktiva har lägre 

nivå av CRF (Schmitz et al., 2010; van Vulpen, Peeters, Velthuis, van der Wall & May, 2016) 

samt högre hälsorelaterad livskvalitet (Duijuts, Faber, Oldenburg, Beurden & Aaronson, 

2011; Mischra et al., 2012) jämfört med cancerdrabbade som inte är fysiskt aktiva. Utöver 

dessa hälsovinster är det känt att återfallsrisken och dödligheten vid cancer kan minskas 

drastiskt genom regelbunden fysisk aktivitet (Borch, Braaten, Lund & Weiderpass, 2015; 

Patterson, Cadmus, Edmon & Pierce, 2010; Schmitz et al., 2010). Att vara fysisk aktiv vid en 

cancerdiagnos är ofarligt, även om det ibland är nödvändigt att anpassa aktiviten exempelvis 

p.g.a. smärta eller behandling (Schmitz et al., 2010).  

Rekommendationer gällande fysisk aktivitet vid cancer 

The American College of Sports Medicine samt The American Cancer Society 

rekommenderar att cancerdrabbade följer samma riktlinjer för hälsofrämjande fysisk aktivitet 

(HFA) som allmänbefolkningen, det vill säga 150 minuter måttlig intensiv fysisk aktivitet 

(exempelvis en rask promenad med ökad andningsfrekvens) eller 75 minuter högintensiv 

fysisk aktivtet (exempelvis löpning som ökar hjärtfrekvensen kraftigt). Detta bör ske i minst 

tio minutersperioder (Rock et al., 2012; Schmitz et al., 2010) och är samma 

rekommendationer som gäller i Sverige (Jansson, Hagstömer & Andersson, 2011). 

Aktivitetsnivåerna går även att klassicifera efter energiförbrukning mätt med Metabolic  
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Equivalent of Task (MET), vilket innebär en persons energiförbrukning för en viss aktivitet 

per kg-kroppsvikt. En MET motsvarar energiförbrukningen i vila (3,5 ml O2-

förbrukning/kg/min eller 1 kcal/kg/h) och tio METs motsvarar en energiförbrukning som är 

tio gånger högre än i vila, t.ex. löpning i en hastighet av 6,2 min/km (Mattson, Jansson, 

Hagströmer, 2014). Måttligt intensiv fysisk aktivitet motsvarar en energiförbrukning mellan 

3,0-5,9 METs och högintensiv fysisk aktivitet motsvarar en energiförbrukning på minst 6,0 

METs (US Department of Health and Human Services, 2008). 

Fysisk aktivitetsnivå under cancerbehandling 

Trots hälsovinsterna med fysisk aktivitet samt att många cancerdrabbade vill vara fysiskt 

aktiva under sjukdomsperioden (Midtgaard et al., 2009) uppnår få rekommendationerna över 

tid, dvs de har inte en stabil HFA under den adjuvanta behandlingsperioden (Blanchard, 

Courneya & Stein, 2008; Chipperfield et al., 2013; Galvão et al., 2015). En tysk studie med 

bröstcancerdrabbade har visat att fysiska aktivitetsnivån gick ned under behandling och ökade 

igen efter behandlingens slut (Huy, Schmidt, Vrieling, Chang-Claude & Steindorf, 2012). 

Andelen som uppnår HFA har rapporterats som 35% vid bröstcancer (Hair, Hayes, Tse, Bell 

& Olshan, 2014), 12% vid prostatacancer (Galvão et al., 2015) och 13-20% vid 

kolorektalcancer (Courneya, Kerry, Katzmarzyk & Bacon, 2008). Dessa siffror kan jämföras 

med allmänbefolkningen i USA och Sverige där 50% (Haskell et al., 2007) respektive 65% 

(Folkhälsomyndigheten, 2016) uppnår nivån för HFA (150 min måttlig intensitet fysisk 

aktivitet i veckan eller 75 min hög intensitet fysisk aktivitet i veckan). Hur många som når 

nivåerna för HFA på kort och lång sikt hos svenska cancerdrabbade är inte utforskat.  

Vad påverkar fysisk aktivitetsnivå under cancerbehandling? 

Ett antal faktorer som hindrar fysisk aktivitet under cancerbehandling har identifierats, 

exempelvis biverkningar från medicinering och behandling (Craike et al., 2016; Huy et al., 

2012) samt övervikt (Kwan et al., 2012). Cancerdrabbade rapporterar även oro, andra 

sjukdomar, tidigare erfarenhet, självbild, socialt stöd samt self-efficacy som faktorer som 

påverkar aktivitetsnivån (Henriksson, Arving, Johansson, Igelström & Nordin, 2016) samt om 

personen har en träningspartner, en förebild samt njuter av fysisk aktivitet (Rogers et al., 

2005). Gällande self-efficacy ska cancerdrabbade med en starkt träningsrelaterad self-efficacy 

vara de som i större utsträckning når nivåerna för HFA (Craike et al., 2016) samt har en högre 

daglig energiförbrukning (Rogers et al., 2005) jämfört med de som har en låg 

träningsrelaterad self-efficacy. Bröstcancerdiagnostiserade rapporterar även att följsamheten 
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till HFA skulle blivit bättre genom stöttning av deras träningsrelaterade och hälsorelaterade 

self-efficacy (Husebø, Karlsen, Allan, Søreide & Bru, 2014). 

Problemformulering 

Sammanfattningsvis finns många hälsovinster med att vara fysiskt aktiv under adjuvant 

cancerbehandling. Det är inte känt hur stor andel av svenska cancerdrabbade personer som 

uppnår rekommendationerna för HFA vid diagnos och inte heller hur stor andel som uppnår 

rekommendationerna över tid under behandling, det vill säga har en stabil HFA. Det är inte 

heller känt om svenska cancerdrabbade personer som har en stabil HFA under 

behandlingsperioden skiljer sig vad gäller CRF, hälsorelaterad livskvalitet och 

träningsrelaterad self-efficacy jämfört med cancerdrabbade som inte har stabil HFA. 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att beskriva HFA, stabil HFA, CRF, hälsorelaterad livskvalitet samt 

träningsrelaterad self-efficacy hos svenska personer under cancerbehandling. Syftet är även 

att undersöka om cancerdrabbade med en stabil HFA skiljer sig i CRF, hälsorelaterad 

livskvalitet samt träningsrelaterad self-efficacy jämfört med dem som inte har en stabil HFA. 

Frågeställningar och hypoteser 

I en kohort av svenska patienter innan och under neoadjuvant/adjuvantbehandling för bröst-, 

prostata- eller kolorektalcancer: 

• Hur stor andel uppfyller de nationella rekommendationerna för HFA vid diagnos och 

hur stor andel uppfyller rekommendationer efter sex månader? 

• Hur stor andel har en stabil HFA, dvs uppnår rekommendationerna för HFA både vid 

diagnos och efter sex månader? 

• Hur ser CRF, hälsorelaterad livskvalitet samt träningsrelaterad self-efficacy ut vid 

diagnos samt efter sex månader och skiljer dessa variabler sig för dem som har en 

stabil HFA och för dem som inte har det? 

Följande hypoteser ställdes upp: 

• Cancerdrabbade som har en stabil HFA har mindre CRF och bättre livskvalitet sex 

månader efter diagnos jämfört med dem som inte har det.  

• Cancerdrabbade som har en stabil HFA har vid diagnostillfället högre 

träningsrelaterad self-efficacy jämfört med dem som inte har det.  
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METOD 

Design 

Detta arbete är en kohortstudie med en jämförande prospektiv design. Data är tagen från en 

baslinje- och en sexmånadersmätning från en historisk kontrollgrupp inom ramen för 

projektet PhysCan, en randomiserad kontrollerad multicenterstudie med syfte att beskriva 

effekten av fysisk aktivitet hos personer som behandlas för bröst-, prostata- eller 

kolorektalcancer (Uppsala Universitet, 2016). 

Urval 

Deltagare rekryterades via Skånes Universitetssjukhus i Lund, Universitetssjukhuset i 

Linköping samt Akademiska Sjukhuset i Uppsala, med start i september 2014. För att 

uppfylla inklusionskriterierna för deltagande skulle personerna vara 18 år eller äldre samt 

förstå och kunna uttrycka sig på svenska. De skulle även ha någon av följande kombinationer 

av diagnos och behandling:  

• Bröstcancer med planerad neoadjuvant/adjuvant behandling med cytostatika och/eller 

adjuvant strålbehandling och/eller adjuvant endokrinbehandling. 

• Kolorektalcancer med planerad adjuvant behandling med cytostatika, med eller utan 

kortvarig neoadjuvant strålningsbehandling. 

• Prostatacancer med planerad neoadjuvant/adjuvant endokrinbehandling med tillägg av 

kurativ strålningsbehandling. 

Exklusionskriterier var bröstcancer stadium IIIb (tumör som spridit sig genom bröstväggen), 

män med bröstcancer, behandling för annan malign sjukdom, kognitiva störningar, allvarliga 

psykiska sjukdomar, funktionsnedsättningar som förhindrade fysisk aktivitet eller med nedsatt 

förmåga att utföra grundläggande aktiviteter i dagliga livet. Ytterligare inkluderingskrav för 

deltagande i studien var att deltagarna skulle genomfört en baslinjemätning samt en mätning 

sex månader senare, senast i april 2016. I april 2016 hade 100 personer rekryterats och 

påbörjat mätningarna, varav sex personer ej hunnit påbörja sexmånadersmätningen och därför 

klassades som bortfall. Ytterligare 49 personer föll bort p.g.a. avslutat deltagande i studien 

(n= 31), ej ifyllda enkäter och/eller ej burit accelerometer (n=17) eller saknad av fullstädning 

accelerometerdata (n =1) och slutligen inkluderades 45 personer i studien. Ingen statistisk 

signifikant skillnad gällande kön (p= 0,629) eller diagnos (p=0,232) fanns mellan de som blev 

inkluderade i studien och bortfallet (n= 55). 
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Datainsamlingsmetod 

För att besvara frågeställningarna och samla bakgrundsdata användes accelerometer samt fyra 

olika frågeformulär. 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet mättes med data från en tre-axlad accelerometer, Sensewear Armband mini 

(SWA). SWA registrerar rörelser, kroppstemperatur, värmeavgivning och konduktivitet och 

rapporter energiförbrukning minut för minut med hjälp av en specifik algoritm som 

klassificerar energiförbrukningen inom olika METs, dvs olika nivåer av energiförbrukning 

(Johannsen et al., 2010). SWA har visat god test-retestreliabilitet med doubly labeled water 

för vuxna cancerdrabbade vid vanligt levende (ICC 0,85) (Johannsen et al., 2010), i vila (ICC 

0,99) och vid ergometercykling (ICC 0,94) (Brazeau et al., 2016). SWA har god validitet för 

låg och måttlig intensitet av fysisk aktivitet, men kan underskatta mängden hög intensitet av 

fysisk aktivitet (Lee & Laurson, 2014). 

Bakgrundsdata 

Uppgifter om kön, ålder, socioekonomiskstatus samt bakgrundsdata samlades in via en 

studiespecifik enkät i PhysCan-studien (Bilaga 1).  

Cancerrelaterad fatigue 

CRF mättes med den svenska versionen av the Functional Assessment of Chronic Illness 

Therapy – Fatigue (FACIT-F) version fyra (Bilaga 2). FACIT-F är en unidimensionell enkät, 

specifikt framtagen för cancerdrabbade, som består av 13 påståenden gällande 

sjukdomsrelaterad fatigue och dess inverkan på livet. Påståendena graderas utifrån hur bra de 

stämmer från 0 (inte alls) till 4 (väldigt mycket). Enkäten är välanvänd och har god 

överensstämmelse (Spearmans´s 0,75) med andra beprövade fatigue-enkäter, samt har god 

inre överensstämmelse (Cronbach´s alfa 0,93-0,95) och god test-retestreliabilitet  (ICC 0,87) 

(Yellen, Cella, Webster, Blendowski & Kaplan, 1997). 

Hälsorelaterad livskvalitet 

Hälsorelaterad livskvalitet mättes med den svenska versionen av the European Organisation 

for Research and Treatment of Cancer, Quality of Life Questionnaire version 3.0 (EORTC 

QLQ-30 V.3.0) (Bilaga 3). EORTC QLQ-30 är en av de vanligaste enkäterna som används 

för att mäta hälsorelaterad livskvalitet hos cancerdrabbade (Davies, 2009). Enkäten består av 

30 frågor som täcker områden gällande vanligt förekommande faktorer som påverkar 

cancerdrabbades livskvalitet, nämligen upplevd funktion, upplevda symtom/problem samt 
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generell livskvalitet, där enkätsvararen fyller i en fyra- eller sex-gradig skala för hur väl ett 

påstående stämmer in (Aaronsson et al, 1993). Denna enkät har god inre överensstämmelse 

bland svenska friska samt cancerdrabbade personer (Cronbach’s alfa 0,81-0,87) (Bjordal, 

2000; Mickelson, Bolund, Nilsson & Brandberg, 2000) samt särskiljer tydligt grupper genom 

known-groups validitettest (Sprangers et al, 1996). 

Träningsrelaterad self-efficacy 

Träningsrelaterad self-efficacy mättes med en svensk översatt version av the Exercise Barrier 

Self-efficacy Scale (EBSS) (Bilaga 4). Enkäten består av nio påståenden gällande hur säker 

personen är på att träna i olika situationer och tillstånd med en svarsskala från 0 (Inte alls 

säker) till 10 (Extremt säker) (Rogers et al., 2006). Detta formulär, specifikt framtaget för 

cancerdrabbade, har god testretest-reliabilitet (ICC 0,90) samt skiljer signifikant personer med 

olika fysiska aktivitetsnivåer (Marcus, Selby, Niaura & Rossi, 1992).  

Tillvägagångssätt  

Två mättillfällen från PhysCans kohortstudie användes för denna studie. Det första var en 

baslinjemätning (BL), vilket skedde direkt efter diagnos och inkludering och det andra 

mättillfället (6M) gjordes sex månader senare.  

Rekrytering 

Lämpliga deltagare till PhysCan kohortstudie rekryterades utifrån ett konsekutivt urval och 

identifierades utifrån inklusions- och exklusionskriterier av behandlande läkare vid 

behandlingsinformation till patienter. Detta skedde inom rutinsjukvården på Skånes 

Universitetssjukhus i Lund, Universitetssjukhuset i Linköping samt Akademiska Sjukhuset i 

Uppsala mellan september 2014 och april 2015. Läkarna informerade kort om studien, dess 

syfte samt att det inte förelåg några medicinska hinder för personen att delta. Efter detta 

träffade den tillfrågade en forskningssjuksköterska eller forskningsassistent som gav utförlig 

information om studien. Där ingick information om studiens syfte, att det var frivilligt att 

delta samt att personen när som helst kunde välja att avstå från fortsatt deltagande i studien 

utan påverkan på behandling eller omhändertagande.  

Datainsamlingsmetod 

Pappersenkäter delades ut till deltagarna vid inklusionen, dvs. BL och enkäterna besvarades 

innan deltagarna påbörjade sina neoadjuvanta- eller adjuvanta behandlingar. Materialet 

lämnades sedan in via ett svarskuvert till Uppsala Universitet eller till en forskningsassistent 

på respektive ort. Vid 6M var det möjligt och frivilligt för deltagarna i Linköping och Lund 
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att fylla i enkäterna via en internetportal. Deltagare som valde detta fick ett mail eller sms när 

mätperioden började och enkäterna låg tillgängliga på portalen i 21 dagar. Deltagare som 

valde pappersform fick istället detta utskickat via post vid mätperiodens början. Påminnelser 

för dem som ej besvarat enkäterna skickades ut efter sju respektive 14 dagar via mail eller 

sms till internetportaldeltagarna och efter nio respektive 16 dagar till pappersformdeltagarna, 

då även nya enkäter skickades ut. Det material vilket ej var ifyllt efter detta beräknades som 

saknat inom PhysCan studien. Accelerometrarna delades ut i samband med rekrytering vid 

BL samt i samband med ett VO2maxtest vid 6M och bars av deltagarna så snart som möjligt 

under en veckas tid. Efter testveckan skickade varje deltagare tillbaka sin accelerometer via 

svarskuvert till forskningsgruppen. Deltagarna bar accelerometern runt valfri överarm, dygnet 

runt, med undantag vid kontakt med vatten, tex vid duschning. 

Kodning och inmatning av data 

Alla enkäter och accelerometrar kodades innan utskick, där varje deltagare hade en unik kod. 

Kodnyckeln gick enbart att komma åt av behörig forskningspersonal via en speciellt 

framtagen databas för PhysCan-studien. Data ifyllt från internetportalen laddades automatisk 

upp på databasen medan pappersenkäterna samt accelerometerdata blev inmatat/uppladdat i 

datorbasen av forskningspersonal. Exportering av data från databasen inför analys gjordes i 

mars och april 2016.  

Forskningsetiska överväganden 

Kohortstudien inom PhysCan är godkänd av etikprövningsnämnden i Uppsala 

(Diarienummer: 2014/249) och utförs i enlighet med Helsingforsdeklarationen (World 

Medical Association, 2016) Alla personuppgifter hanterades enligt Personuppgiftslagen 

(PUL, 1998:204) och all data hanterades konfidentiellt och var kodad. Deltagande i studien 

var frivilligt och alla inkluderade i studien fick adekvat information och har skrivit under ett 

informerat samtycke. Inga risker ansågs förekomma utifrån deltagande även om det kanske 

kan uppfattas som stigmatiserande att mäta fysisk aktivitet på sjuka individer. Data 

analyserades dock enbart på gruppnivå och studiens resultat förväntas ge ny information 

gällande svenska cancerdrabbades hälsa och ge användbar kunskap i framtida behandling och 

rehabilitering av cancerdrabbade.  

Databearbetning och analys  

Bearbetning av accelerometerdata 

Via dataprogrammet SenseWear Professional Software 8.1 analyserades alla deltagares 

accelerometerdata, där enbart deltagare som burit accelerometern i minst fyra dagar (Trost, 
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McIver & Pate, 2005) varav minst en helgdag (Masse et al., 2005) i minst  tolv timmar/dag 

(Herrmann, Barriera, Kang & Ainsworth, 2014) inkluderades i studien. De som inte uppfyllde 

detta krav för BL respektive 6M räknades som internt bortfall (n=1). Deltagarnas aktivitet 

minut för minut klassificerades sedan med hjälp av dataprogrammet utifrån METs nivåerna 

för måttlig (3,0-5,9 METs) respektive hög-intensiv (minst 6,0 METs) fysisk aktivitet (US 

Department of Health and Human Services, 2008) och exporterades till excelfiler för att 

möjliggöra vidare analyser.  

Hälsofrämjande fysisk aktivitet klassificering utifrån accelerometerdata 

För att dela in deltagarna i HFA och ej HFA adderades minuter för måttlig respektive 

högintensiv fysisk aktivitet ihop för sig för varje deltagare och dag med ett kriterium på minst 

tio minuter i sträck (Jansson et al., 2011). Detta med undantaget för pauser på högst två 

minuter för att möjliggöra oavsiktliga pauser mitt i en aktivitet, som att vänta på grönt ljus vid 

ett övergångställe. (Masse et al, 2005). Där deltagarna burit accelerometern i sju dagar 

räknades all måttlig och högintensiv fysisk aktivitet ihop separat för att få minuter/vecka av 

vardera intensitetsnivå. Detta gjorde för både BL och 6M. Där det saknades dagar för 

deltagaren som burit accelerometern mindre än sju dagar, men mer än fyra dagar, beräknades 

ett medelvärde på minut/dag för måttlig- respektive hög-intensiv aktivitet för den aktuella 

veckan. Detta värde representerade de dagar som fattades och adderades ihop med befintliga 

dagar för att möjliggöra ett reslutat på minuter/vecka för vardera intensitetsnivå (Trost et al, 

2005). Deltagare som nådde upp till 150 minuter måttlig intensiv fysisk aktivitet per vecka 

och/eller 75 minuter högintensiv fysisk aktivitet per vecka vid BL respektive 6M klassades 

uppnå HFA vid respektive mätpunkt. Slutligen klassades de som nådde nivån för HFA vid 

både BL och 6M som att de hade en stabil HFA. 

Bearbetning av data från FACIT-F 

FACIT-F-enkäten bearbetades genom att varje svarsalternativ fick poäng utifrån en manual 

(FACIT, 2010), med möjlig poäng mellan noll till fyra. Varje deltagares poäng räknades ihop 

till en totalscore (0-52) där en hög siffra indikerade mindre fatigue och högre livskvalitet 

jämfört med en låg siffra.  

Bearbetning av data från EORTC QLQ-C30 

EORTC-QLQ-30 bearbetades genom en scoring-manual där de 30 frågorna delas in i tre olika 

områden: generell livskvalitet, upplevd funktion samt upplevda symtom. Medelvärdet på 

svaren för respektive område, även kallad RawScore (RS) användes tillsammans med Range 

(skillnaden mellan varje svarsskalas högsta och lägsta svarmöjlighet, vilket var sex för 
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generell livskvalitet respektive tre för upplevd funktion och symtom) för att beräkna 

totalscoren för respektive område genom formlerna: 

För generell livskvalitet samt upplevda symtom: Totalscore = (1-(RS-1)/range)x100 

För upplevd funktion:      Totalscore = ((RS-1)/range)x100 

Denna bearbetning resulterade i ett värde mellan noll och hundra där ett högt värde indikerade 

god generell livskvalitet, god funktion och mer symtom (Frayers et al., 2001). 

Bearbetning av data från EBSS 

EBSS bearbetades genom att beräkna medelvärdet av de nio påstående i enkäten, vilket gav 

samma poäng som enkätsvararen svarat (mellan noll till tio), där ett högt medelvärde 

indikerade högre träningsrelaterad self-efficacy. (Rogers et al., 2006) 

SPSS analys 

Data analyserades i Statistical Package for the Social Sciences, SPSS, version 22.0. Chi2-test  

samt oberoende t-test användes för att jämföra demografisk data och övriga variabler mellan 

subgrupperna. Vid analys gjordes även Mann-Whitney U-test, men då resultatet inte skiljde 

sig jämfört med oberoende t-test rapporteras enbart t-test resultatet. Data presenteras i antal, 

procent, medelvärde samt SD. Signifikansnivån sattes till P < 0,10.  

RESULTAT 
Hälsofrämjande fysisk aktivitet vid BL, 6M samt över tid 

Av de inkluderade deltagarna uppnådde 32 personer nivån för HFA vid BL och 33 personer 

vid 6M (Figur 1). Medelvärdet för måttlig intensitet av fysisk aktivitet/vecka för dessa 

subgrupper var 394 respektive 494 minuter (Figur 2). Av dessa personer hade 26 personer en 

stabil HFA, dvs. uppnådde nivån för HFA både vid BL och 6M (Figur 1) med medelnivån av 

456 minuter måttlig intensitet av fysisk aktivitet/vecka (Figur 2). Medelvärdet för hela 

gruppen vid BL var 307 (SD 201) minuter måttlig intensitet av fysisk aktivitet/vecka och 387 

(SD 377) minuter vid 6M. 

Figur 1. Hälsofrämjande fysiska aktivitet (HFA) vid BL, 6M och över tid.  
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Tabell 1. Bakgrundsdata för hela gruppen, subgrupperna Stabil HFA och Ej stabil HFA samt 
p-värden för subgruppjämförelser  (P< 0,10) 
Demografisk data Hela gruppen  Stabil 

HFA 
Ej stabil  

HFA 
Sig-nivå 
P-värde 

Antal n (%) 45 (100) 26 (58) 19 (42)  

Kön n (%)    0,193a 

   Man 6 (13) 2 (4) 4 (8)  
   Kvinna 39 (87) 24 (53) 15 (13)  
Ålder medel (SD) 60 (9) 57 (8) 62 (10) 0,072b 
Studieort n (%)    0,564a 

   Linköping 15 (13) 10 (22) 5 (11)  
   Lund 9 (20) 4 (9) 5 (11)  
   Uppsala 21 (47) 12 (27) 9 (20)  
Diagnosgrupp n (%)    0,428a 

   Bröstcancer 39 (87) 24 (53) 15 (33)  
   Kolorektalcancer 3 (7) 1 (2) 2 (4)  
   Prostatacancer 3 (7) 1 (2) 2 (4)  
Boendesituation n (%)    0,325a 

   Ensamboende 10 (22) 4 (9) 6 (13)  
   Särboende 1 (2) 1 (2) 0 (0)  
   Sammanboende  34 (47) 21 (47) 13 (29)  
Högsta utbildning n (%)    0,571a 

   Grundskola 3 (7) 1 (2) 2 (4)  
   Gymnasium 16 (36) 9 (20) 7 (16)  
   Universitet/högskola 23 (51) 15 (33) 8 (18)  
   Annat 3 (7) 1 (2) 2 (4)  
Sysselsättning n (%)*    0,385a 

   Arbetar 21 (47) 15 (33) 6 (13)  
   Pensionär 17 (38) 8 (18) 9 (20)  
  Arbetar ej/ej pensionär 1 (2) 1 (2) 0 (0)  
Inkomst/år n (%)**    0,513a 

   Mer än 246 000 kr 13 (29) 9 (20) 4 (9)  
   Mindre än 246 000 kr 29 (64) 17 (38) 12 (27)  
Sjukskrivning n (%)**    0,113a 

   Ja 11 (24) 9 (20) 2 (4)  
   Nej 31 (69) 17 (38) 14 (31)  
Primär neoadjuvant/ adjuvant 
behandling n (%) 

    
0,557a 

   Cytostatika 19 (42) 11 (24) 8 (18)  
   Strålning 11 (24) 5 (11) 6 (13)  
   Endokrin behandling 15 (33) 10 (22) 5 (11)  
*data fattas från sex personer, ** data fattas för tre personer, a Chi 2-test b t-test 
 

Analys av bakgrundsdata 

Av de 45 deltagarna var 39 (87%) kvinnor och sex (13%) män. Medelåldern var 60 år (SD 

9,5) och 39 (87%) var diagnosticerade med bröstcancer, tre (7%) med kolorektalcancer och 

tre (7%) med prostatacancer. Ingen statistiskt signifikant skillnad på de undersökta 

demografiska variablerna fanns mellan subgrupperna stabil HFA och ej stabil HFA förutom 

ålder, där subgruppen med stabil HFA hade en medelålder som var fem år yngre jämfört med 

den andra subgruppen (Tabell 1). 
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Figur 2. Hälsofrämjande fysisk aktivitet (HFA) samt medelvärden och (SD) för måttlig och 
högintensiv fysisk aktivitet i minuter/vecka vid BL, 6M samt över tid 
 

Jämförelser mellan subgrupperna stabil HFA och ej stabil HFA 

Cancerrelaterad fatigue och hälsorelaterad livskvalitet vid 6M  

Deltagarna som hade en stabil HFA hade vid 6M en statistisk signifikant lägre CRF 

(p=0,027), högre generell livskvalitet (p=0,010), bättre upplevd funktion (p=0,014) samt färre 

upplevda symtom (p=0,031) jämfört med subgruppen som en hade stabil HFA (Tabell 2). 

Träningsrelaterad self-efficacy vid BL  

Deltagarna som hade en stabil HFA hade inte högre träningsrelaterad self-efficacy jämfört 

med de som inte hade en stabil HFA vid BL (p=0,124). Detta resultat kvarstod vid samma 

analys vid 6M mätningen (p= 0,306) (Tabell 2). 
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Tabell 2. Cancerrelaterad fatigue, livskvalitet samt träningsrelaterad self-efficacy vid BL 
och 6M för subgrupperna stabil HFA och ej stabil HFA. (p < 0,10) 
 Stabil HFA Ej stabil HFA  Sig. nivå 

 Medelvärde (SD) Medelvärde (SD) df t P-värde 
Baslinjemätning        

 Cancerrelaterad fatigue*(0-52) 42 (13,4) 37 (8,3) 43 4,8 0,073 

 Livskvalitet        

   Generell livskvalitet* (0-100) 71 (21,2) 65 (18,5) 43 6,2 0,313 

   Upplevd funktion* (0-100) 83 (14,3) 83  (13,2) 43 0,9 0,942 

   Upplevda symtom** (0-100) 13 (8,8) 14 (10,1) 43 -1,2 0,687 

Träningsrelaterad self-efficacy***(0-10) 5  (1,7) 4  (2,0) 43 0,9 0,124 

Sexmånadersmätning      

Cancerrelaterad fatigue*(0-52) 41 (10,3) 33 (10,6) 43 7,3 0,027 

Livskvalitet        

   Generell livskvalitet* (0-100) 72 (19,7) 60 (19,4) 43 11,4 0,010 

   Upplevd funktion* (0-100) 87 (13,3) 76 (16,5) 43 11,0 0,014 

   Upplevda symtom** (0-100) 14 (10,0) 23 (18,1) 43 -9,4 0,031 

Träningsrelaterad self-efficacy*** (0-10) 5 (2,1) 5 (1,9) 43 0,6 0,306 

* högt värde innebär bättre hälsa, ** högt värde innebär sämre hälsa, *** högt värde innebär högre self-efficacy 

DISKUSSION 
I den undersökta gruppen av svenska cancerdrabbade personer nådde 71% en HFA vid 

diagnos och 73% sex månader senare, av dessa hade 58% en stabil HFA, dvs nådde HFA vid 

både diagnossättning samt efter sex månader. Dessa personers CRF, generella livskvalitet, 

upplevda funktion och upplevda symtom var statistiskt signifikant bättre sex månader efter 

diagnos jämfört med subgruppen som ej hade en stabil HFA. Ingen statistiskt signifikant 

skillnad mellan subgrupperna fanns gällande träningsrelaterad self-efficacy vid diagnos. 

Resultatdiskussion 

Hälsofrämjande fysisk aktivitet (HFA) 

Detta är, till författarens vetskap, den första studien som undersöker stabil HFA hos 

cancerdrabbade i Sverige. Andelen som nådde HFA vid diagnos var överraskande nog endast 

något mindre jämfört med allmänbefolkningen (58% vs 65%) (Folkhälsomyndigheten, 2016), 

men betydligt större än vad man ser i internationella studier av populationer med cancer 

(mellan 12-35%) (Courneya et al., 2008; Galvão et al., 2015; Hair et al., 2014). Den höga 

andelen skulle kunna förklaras av att svenskar är de mest fysiskt aktiva i Europa (European 

Commission, 2014) och en stark prediktor för att bibehålla HFA för cancerdrabbade är 

tidigare träningsvanor (Kampshoff et al., 2014). Var den undersökta gruppen av svenska 

cancerdrabbade mer fysisk aktiva innan diagnos jämfört med andra länders cancerdrabbade, 
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bör rimligtvis fysiska aktiviteten vara högre även efter diagnos, vilket kan förklara resultatet. 

En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att cancerdrabbade i Sverige får bättre 

information och bättre socialt stöd gällande fysisk aktivitet av exempelvis sjukvården, jämfört 

med cancerdrabbade i andra länder och därför har en större andel fysisk aktiva. Detta grundar 

sig i att cancerdrabbade som får skriftlig information (Vallance, Courneya, Plotnikoff, Yasui 

& Mackey, 2007) och socialt stöd (Henriksson et al., 2016) gällande fysisk aktivitet är de som 

i större utsträckning ökar och bibehåller sin fysiska aktivitet under cancerbehandling. 

Resultatet tyder på att det är viktigt att inkludera både tidigare träningsvanor och sjukvårdens 

stöd och rehabiliteringsprogram i framtida studier gällande HFA hos cancerdrabbade. Detta 

för att få ett bra underlag för god cancerrehabilitering och ökad kunskap om hur 

cancerdrabbade bibehåller och ökar sin fysiska aktivitet vid cancer.  

Cancerrelaterad fatigue och livskvalitet relaterat till HFA 

Den första hypotesen, att de med stabil HFA har mindre CRF och bättre livskvalitet sex 

månader efter diagnos jämfört med dem som inte har det, bekräftades. Detta resultat var 

väntat och överensstämmer även med andra studier på fysisk aktivitet vid cancer (Duijuts et 

al., 2011; Mischra et al., 2012; Schmitz et al., 2010; van Vulpen et al., 2016). Något oväntat 

var att subgrupperna skilde sig statistiskt signifikant i CRF redan vid tiden för diagnos, vilket 

skulle kunna bero på att de med en stabil HFA i studien var de som nådde nivåerna för HFA 

innan diagnos. Detta då HFA även påverkar generell fatigue hos friska individer (Rosenthal, 

Majeroni, Pretorius & Malik, 2008). Om subgruppen med stabil HFA även var tillräckligt 

aktiva innan diagnos bör rimligtvis deras CRF vara lägre från start.  

Att subgruppen som inte hade en stabil HFA fick sämre resultat gällande generell livskvalitet, 

upplevd funktion och symtom från diagnos till sex månader var väntat, då tidigare studier 

indikerat att dessa variabler blir sämre, speciellt utan HFA, vid en cancerdiagnos (Bower & 

Ganz, 2015; Debess et al., 2009; Høyer et al., 2011). Anmärkningsvärt är att dessa variabler 

inte förändrades hos subgruppen som hade en stabil HFA från diagnos till sex månader. 

Fysisk aktivitet verkar alltså vara en bidragande faktor till ett helt skydd mot ökad CRF samt 

sämre livskvalitet. Detta tyder på att det är extra viktigt att få cancerdrabbade att bibehålla 

eller öka sin fysiska aktivitet vid en cancerdiagnos, vilket även andra studier visat (van Vulen 

et al., 2015). 

Träningsrelaterad self-efficacy relaterat till hälsofrämjande fysisk aktivitet (HFA) 

Den andra hypotesen, att cancerdrabbade med en stabil HFA har en högre träningsrelaterad 

self-efficacy vid diagnossättning, bekräftades inte. Resultatet höll i sig även vid 
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sexmånadersmätningen och variabeln ändrade sig inte heller inom subgrupperna över tid. Det 

fanns alltså ingen skillnad gällande nivån av träningsrelaterad self-efficacy mellan 

subgruppen som hade en stabil HFA och subgruppen som inte hade en stabil HFA. Detta går 

emot vad tidigare studier visat (Craike et al., 2016) och vad cancerdrabbade rapporterat 

(Henriksson et al., 2016) och var ett oväntat resultat. En förklaring till detta skulle kunna vara 

att den förstnämnda studien enbart undersöker prostatacancerdrabbade (Craike et al., 2016) i 

jämförelse med tre olika cancerdiagnoser i denna studie. Den andra studien är sedan en 

kvalitativ studie (Henriksson et al., 2016), som kanske fångar upp andra perspektiv på fysisk 

aktivitet jämfört med denna kvantitativa studie. En annan förklaring skulle kunna vara att 

andra variabler har starkare inverkan på den undersökta gruppen. Exempelvis, som tidigare 

nämnts, ska en stark prediktor för bibehållandet av HFA för cancerdrabbade vara tidigare 

träningssvanor (Kampshoff et al., 2014). Stämmer tidigare nämna hypotes, om att de som 

nådde nivån för HFA var de som hade en HFA innan diagnos skulle tidigare träningsvanor 

kanske vara en starkare prediktor för fortsatt HFA vid en cancerdiagnos jämfört med 

träningsrelaterad self-efficacy. Det är p.g.a. detta, än en gång, viktigt att inkludera tidigare 

träningsvanor i kommande studier gällande cancerdrabbade och stabil HFA för att tydligare 

studera dessa variabler. Detta tyder även på att det är viktigt att forma goda träningsvanor 

tidigt, men även att det är viktigt att stötta fysiskt inaktiva cancerdrabbade att höja sin fysiska 

aktivitetsnivå.  

Metoddiskussion  

Deltagare 

Det finns ett antal begränsningar att ta hänsyn till vid tolkning av resultaten. Urvalet var litet 

och även om några av studieresultaten var i linje med tidigare studier gjorda i andra länder 

behövs fler större studier för att stärka resultatet och den interna validiteten. Vad gäller 

generaliserbarhet av resultatet och extern validitet var det frivilligt att delta och det kan vara 

så att de som valde att delta var de som i större utsträckning nådde nivåerna för HFA. 

Nämnvärt är även att inklusionen gjordes konsekutivt, däremot pågick inklusionen i åtta 

månader, vilket bör ha minskat sannolikheten för tidseffekt på resultatet. Det var även en stor 

andel som valde att avsluta kohortstudien innan 6M mätningen (n=31) och allt detta kan ha 

bidragit till att resultatet inte ger en rättvisande bild av populationen cancerdrabbade. Dock 

inkluderades deltagare från tre olika regioner i Sverige, vilket gör att den undersökta gruppen 

var blandad utifrån ett geografisk perspektiv. De bortfallsanalyser som var möjliga att utföra 

visade inte heller på några skillnader mellan inkluderade personer och bortfallet. Vidare var 
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studien baserad på tre av de vanligaste cancertyperna, främst bröstcancer och även om dessa 

är vanligt förekommande säger resultatet inget om generaliserbarheten och den externa 

validiteten till andra cancerdiagnoser. Deltagarna bestod dessutom av flest kvinnor, även om 

könsfördelningen mellan subgrupperna stabil HFA och ej stabil HFA inte skiljde sig 

könsmässigt. Slutligen skiljde sig åldern på undersökta subgrupper signifikant, vilket bör 

nämnas, även om det enbart skiljde fem år på medelålder mellan dem. Dessa åldrar klassas 

dock som samma ålderskategori vid folkhälsoundersökningar i Sverige och detta bör inte 

påverka tolkningen av resultatet anmärkningsvärt (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

Mätmetoder 

Enkäter 
Gällande mätmetoder användes enbart enkäter specifikt framtagna för cancerdrabbade, vilket 

är en styrka. Enkäterna som mätte CRF samt livskvalitetsområdena är dessutom beprövade 

och används i många cancerstudier världen över. Gällande EBSS är det till författarens 

vetskap en mindre använd enkät som dessutom har en liten totalscore, som fångar upp en 

relativt liten variation (mellan noll till nio). Däremot var alla enkäter, inklusive EBSS, 

validitets- och reliabilitetstestade med goda resultat (Bjordal, 2000; Marcus et al. 1992; 

Mickelson et al., 2000; Sprangers et al, 1996; Yellen et al., 1997) och de bör vara relativt 

trovärdiga enkäter för ändamålet. Vid all självrapportering finns det också risk för 

felrapportering, exempelvis recall-bias, som kan påverka resultatet och alltid bör tas i 

beaktande. 

Accelerometer 
Vid analys av fysisk aktivitet hos cancerdrabbade är rekommendationen att använda 

accelerometer (Broderick, Ryan, O’Donnel & Hussey, 2014) vilket även användes i detta 

arbete. Nämnvärt är dock att accelerometern har vissa brister, exempelvis då SWA ej var 

vattentålig och därför missar om någon varit aktiv i vatten samt att SWA kan underrapportera 

hög intensitet av fysisk aktivitet (Lee & Laurson, 2014). Kontrollerandet för vattenaktivitet 

kunde kontrollerats med frågor om avtagande av SWA, vilket inte gjordes och var en brist i 

studien. Gällande underskattandet av hög intensitet, anses SWA fortfarande vara ett 

tillförlitligt mätinstrument (Brazeau et al, 2016, Fruin & Rankin, 2004). Det gick dessutom att 

se en skillnad på hög intensitet av fysisk aktivitet för de två subgrupperna och med tanke på 

hur få minuter subgruppen som ej hade en stabil HFA hade, anses det mindre troligt att 

deltagarna kategoriserat in i fel subgrupp, även om detta bör tas i beaktande vid 

resultatanalys. 
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Det finns även olika analysmetoder vid bearbetning av accelerometerdata och detta bör 

nämnas. Arbetssättet i denna studie utgick dock från rekommenderade för HFA och 

applicerade kriterier är tillämpande i flertalet andra accelerometerstudier (Herrmann et al., 

2014; Masse et al., 2005; Trost et al., 2005) Att ett medelvärde togs då det fattades dagar för 

en hel vecka kan exempelvis bidra till att antalet minuter av fysisk aktivitet ej var exakt för 

vissa personer. Resultatet bör dock ej påverkats mycket av detta då alla deltagaren i snitt bar 

accelerometern i sex och ett halvt dygn under en vecka (resultat ej presenterat i detta arbete).  

Vidare mättes enbart fysisk aktivitet vid diagnos och efter sex månader, vilket inte avspeglar 

hela rehabiliteringsperioden. För att stärka resultatet gällande grupperingen i stabil/ej stabil 

HFA kunde en extramätning med accelerometer utförts, exempelvis tre månader efter 

diagnos, då många befinner sig mitt i sin behandlingsperiod. Å andra sidan visade resultaten 

på skillnader mellan grupperna i upplevd hälsa, vilket talar för att studien ändå lyckades fånga 

stabil HFA på ett relevant sätt. Slutligen, utifrån att deltagarna visste att mätningen av fysisk 

aktivitet gjordes, kanske själva bärandet av accelerometern påverkat deltagarnas fysiska 

aktivitet, vilket även det kan inverkat på resultatet.  

Statistiska analyser 

Valet av analysmetod grundade sig på att FACIT-F, EORTC QLQ C30, EBSS och SWA i 

databearbetningen hanteras som parametrisk data och vanligtvis rapporteras med medelvärden 

och SD. Eftersom subgrupperna var små gjordes dock både icke-parametriska och 

parametriska tester, vilket inte gav någon skillnad i resultat och parametriska testerna 

användes. Vidare, eftersom populationen var liten ansågs risken att göra ett typ I fel minimal, 

medan risken för typ II fel ansågs större och för att kompensera för detta sattes p-värdet till 

0,10. Detta gjorde att variabel; CRF vid BL, blev signifikant vilket den inte skulle blivit vid 

ett lägre p-värde, vilket kan tas i beaktande vid resultatanalys.  

Framtida forskning 

Fortsatta studier med ett större och mer representativt urval behövs för att stärka resultatet. 

Vidare finns variabler som inte ingick i den aktuella studien som är värda att nämna, 

exempelvis tidigare träningsvanor, men även stillasittande. Det har nämligen visats att 

stillasittande har ett starkt samband med hälsa oberoende av fysisk aktivitet (Levine, 2015) 

och bröstcancerdrabbade har exempelvis rapporterats vara mer stillasittande jämfört med 

normalpopulationen (Phillips et al., 2015). Att undersöka detta närmre vore motiverat för att 

tydligare utreda fysisk aktivitets inverkan jämfört med stillasittandets inverkan på 

cancerdrabbades hälsa. Det är även angeläget att studera deltagarnas vikt i förhållande till 
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fysisk aktivitet och övriga variabler, då övervikt anses vara en prediktor för minskad fysiska 

aktivitet under adjuvant behandlingsperiod, samt kan påverka livskvalitet och fatigue (Kwan 

et al., 2012).  

Slutsatser 

Resultaten i denna studie tyder på att en stor andel av cancerdrabbade har en stabil HFA under 

adjuvant behandling och att dessa personer rapporterar bättre hälsa med avseende på CRF och 

livskvalitet jämfört med cancerdrabbade som inte har stabil HFA. Detta är den första studien 

av sitt slag gjord på svenska cancerdrabbade personer. Urvalet var begränsat och det behövs 

större studier för att ge ökad kunskap och förbättrat underlag till cancerrehabilitering med 

fokus på fysisk aktivitet.  
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