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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Cancer är en mycket påfrestande sjukdom för individen; fysiskt, psykiskt och socialt. 

Cancersjukdomen och dess behandling har många biverkningar, av vilka fatigue upplevs som den 

besvärligaste av patienten. Cancerrelaterad fatigue definieras som en plågsam, envis och 

subjektiv upplevelse av generell, fysisk, psykisk, emotionell trötthet eller utmattning relaterad till 

cancer och dess behandling. Aktuell forskning visar att individualiserad fysisk aktivitet är en 

rekommenderad omvårdnadsåtgärd vid cancerrelaterad fatigue, däremot är effekten av fysisk 

aktivitet på cancerrelaterad fatigue inte fastställd.  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga vilken effekt fysisk aktivitet har på de generella, 

fysiska, psykiska samt emotionella aspekterna cancerrelaterad fatigue. 

 

Metod: Denna studie är en allmän litteraturöversikt innefattande 12 originalartiklar. Artiklarna 

var randomiserade kontrollerade studier (RCT) samt kvasiexperimentella studier. För sökning 

användes databaserna Pubmed, Cochrane samt SBU. Inkluderade artiklar kvalitetsgranskades 

enligt metod från Forsberg och Wengström (2015).  

 

Resultat: Elva artiklar visade på fysisk aktivitets effektivitet vid fysisk fatigue samt oviss effekt 

vid generell fatigue. Däremot sågs ingen signifikant minskning mellan kontroll-och 

interventionsgruppen gällande de psykiska och emotionella aspekterna av fatigue. 

 

Slutsats: Det framkom i denna studie att fysisk aktivitet har en positiv effekt på fysisk fatigue 

samt en oviss effekt på generell fatigue, därför bör fysisk aktivitet förskrivas som 

omvårdnadsåtgärd vid fysisk fatigue oftare. Interventionen bör individanpassas och fokuseras på 

individens styrkor och svagheter. Det visade sig även att fysisk aktivitet inte hade någon 

signifikant effekt på psykisk och emotionell fatigue. Därmed är behovet av vidare forskning 

beträffande lindrandet av psykisk och emotionell fatigue stort. 

 
 
 
 
Nyckelord: Cancer, Fatigue, Physical activity 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
 
Background: Cancer is a troublesome disease for the individual; physically, mentally and 

socially. The disease and its treatment have many side effects, of which fatigue is experienced as 

the most trying by the patient. Cancer-related fatigue is perceived and defined as a painful, 

stubborn, and subjective experience of general, physical, psychological, emotional fatigue related 

to cancer or its treatment. Current research hows that individualized physical activity is a 

recommended care action in cancer-related fatigue, however, the effect of physical activity on the 

different dimensions of fatigue has not been established. 

 

Aim: The purpose of this study is to identify the effect of physical activity on the different 

aspects of cancer-related fatigue. 

 

Method: This study is a literature overview comprising 12 original research articles. The articles 

were randomized controlled trials (RCT) and quasi-experimental studies. The databases Pubmed, 

Cochrane, and SBU were used for the search. Included articles were reviewed for quality 

according to a method presented by Forsberg & Wengström (2015).  

 

Result: Eleven articles showed the effectiveness of physical activity physical fatigue. An 

uncertain effect was seen on general fatigue. No significant decrease in fatigue was shown 

between the control- and intervention group on mental and emotional fatigue. 

 

Conclusion: It can be shown through these studies that there is evidence that physical activity has 

a positive effect on physical fatigue and an uncertain effect on general fatigue. Physical activity 

should therefore be applied as a nursing measure in the clinic more frequently. The intervention 

should be individualized and focused on the individual's strengths and weaknesses. However, the 

same positive effects on the aspects of mental and emotional fatigue are not seen. There is a need 

for another type of intervention to alleviate the degree of mental as well as emotional cancer 

related fatigue. Consequently, the need for further research on mental and emotional fatigue is 

great. 

 

Keywords: Cancer, Fatigue, Physical activity 
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Inledning   
Författarna till denna studie har tidigare undersökt om fysisk aktivitet har en påverkan på 

depression. Ur detta föddes tanken att fysisk aktivitet bör ha en ännu större plats i vården än det 

har i nuläget. Detta åtföljdes av en idé om att fysisk aktivitet även kan påverka fatigue. En av 

författarna har jobbat på en canceravdelning och har inom arbetet sett hur patienternas vardag 

påverkas av fatigue. Från detta väcktes ett starkt intresse för vidare forskning för olika 

omvårdnadsåtgärder vid fatigue. Författarna har även ett stort intresse av att upptäcka 

omvårdnadsåtgärder som kan utföras självständigt i hemmet.  

Bakgrund  
I bakgrunden kommer begreppen cancer, fatigue och fysisk aktivitet definieras och presenteras. 

Genom arbetet löper Hendersons omvårdnadsteori som introduceras i denna del.  

 

Cancerrelaterad fatigue 

Cancer är ett samlingsnamn för ca 200 olika sjukdomar som delas upp i undergrupper enligt sitt 

ursprung (Torsler Andersson & Zedenius, 2019a). Cancer uppstår då kroppens celldelning 

förändras. Cellen blir en cancercell när den ohämmat börjar dela sig eftersom cellen inte längre 

får de signaler från generna som stoppar celldelningen. Genom celldelning bildas en cellklump, 

en tumör (Torsler Andersson & Zedenius, 2019a).  

 

Cancerrelaterad fatigue definieras som en plågsam, envis och subjektiv upplevelse av generell, 

fysisk, psykisk, emotionell trötthet eller utmattning relaterad till cancer och dess behandling. 

Cancerrelaterad fatigue påverkar många aspekter hos individen, generellt, fysiskt, psykiskt och 

emotionellt (Berger, Mooney, Alvarez-Perez, Breitbart, Carpenter, Cella, Cleeland, Dotan, 

Eisenberger, Escalante, Jacobsen, Jankowski, Mandrell, Murphy, Palesh, Pirl, Plaxe, Riba, Rugo, 

Salvador, Wagner, Wagner-Johnston, Zachariah, Bergman, Smith, 2017). Svenska akademiens 

ordböcker definierar begreppet generell som något som berör allt i ett sammanhang (svenska 

akademiens ordböcker, 2009). Begreppet fysisk beskrivs som det kroppsliga, psykisk innefattar 

människans inre och emotionell syftar mot människans känsloliv, den emotionella aspekten är 

därmed en del av den psykiska (Svenska akademiens ordböcker, 2009).  

 

Symptomen på fatigue uppstår på grund av cancersjukdomens fysiologi men även som en 

komplikation till följd av cancerbehandling (Berger et al., 2017; Torsler Andersson & Zedenius, 
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2019b). Till exempel kan cancersjukdomen påverka ämnesomsättning, blodbildningen och 

dygnsrytmen genom smärta och illamående. Cytokiner inflammatoriska och immunologiska 

förlopp och detta påverkar människans kroppsliga trötthet samt psykiska uttröttbarhet 

(Karolinska universitetslaboratoriet, 2018). Torsler Andersson & Zedenius (2019b) skriver vidare 

att symtomen och behandlingarna kan leda till att man rör sig mindre, detta leder också till ökad 

trötthet. De beskriver vidare att alla dessa faktorer bidrar till känslan av fatigue. De beskriver 

också att kraftlösheten som kännetecknar fatigue i sin tur kan resultera i att individen rör sig 

mindre vilket också bidrar till ytterligare utmattning. Fatigue påverkar inte bara den drabbade 

individen. Då individen inte längre orkar utföra hushållssysslor, umgås med vänner och uppvisa 

en positiv fasad utåt blir de sociala relationerna ansträngda (Torsler Andersson & Zedenius, 

2019b). Tröttheten som upplevs vid fatigue lindras ej av vila och står inte i proportion till utförd 

aktivitet samt förhindrar individens liv och funktion. Cancerpatienter beskriver fatigue som ett 

besvärligare symtom än kräkning, smärta och illamående (Berger et al., 2017). Idag behandlas 

fatigue vanligtvis med nutritionsöversikt, promenader, vila, fysisk aktivitet och sömnöversikt 

(Cancerfonden, 2019). 

 

Fysisk aktivitet 

Folkhälsomyndigheten beskriver att fysisk aktivitet i hälsofrämjande syfte förbättrar hälsan utan 

att göra skada (Folkhälsomyndigheten, 2013a). Fysisk aktivitet är enligt folkhälsomyndigheten 

all rörelse som involverar skelettmuskulaturens kontraktion och som ökar energiförbrukningen 

(Folkhälsomyndigheten, 2013b). De menar även att fysisk aktivitet, utförd både på fritid och 

under arbete kan räknas som hälsofrämjande. Det krävs att aktiviteten utförs med måttlig eller 

hög intensitet och förbrukar 150 kcal per dag eller ca 1000 kcal i veckan för att räknas som 

hälsofrämjande. Eftersom fysisk aktivitet kan utföras utomhus eller i hemmet med egen 

kroppsvikt är det en kostnadseffektiv intervention då den inte kräver läkemedel eller omfattande 

sjukvårdsresurser. Aktuell forskning visar att individualiserad fysisk aktivitet är en 

rekommenderad omvårdnadsåtgärd vid cancerrelaterad fatigue, däremot är effekten av fysisk 

aktivitet på de olika aspekterna av fatigue inte fastställd (Berger et al., 2017; Torsler Andersson 

& Zedenius 2019b).  

 

Fysisk aktivitet på recept innebär att fysisk aktivitet ordineras av all vårdpersonal och 

individualisering är en central punkt. Aktiviteten utgör en del av patientens behandling och 

anpassas efter intresse och önskemål (Yrkesföreningar fysisk aktivitet, 2019). Fysisk aktivitet kan 

även ha en upplyftande effekt för individen samt ge ökad självständighet (Thór Hilmarson, 2013). 
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Hendersons omvårdnadsteori 

Henderson, omvårdnadstekniker och sjuksköterska, tog 1982, fram en teori om att omvårdnad bör 

byggas på behov. I sin behovsteori beskriver Henderson att människan har 14 behov, bland annat 

att få utöva sitt arbete och ha en meningsfull fritid samt tid för aktivitet. Behoven som Henderson 

listar är grundläggande mänskliga behov och när individen fråntas någon av dem uppstår ett 

omvårdnadsproblem. Henderson skriver att individen naturligt strävar efter att leva en livsstil 

som är hälsofrämjande och uppfyller de 14 viktiga behoven. (Henderson, 1982). Då individen har 

otillräcklig kraft, motivation eller kunskap kan hen inte upprätthålla en hälsofrämjande livsstil. 

Sjuksköterskans uppgift blir då att stötta och hjälpa individen med hälsofrämjande åtgärder. En 

grundsten i Hendersons teori är att människan är en självständig och aktivt handlande individ 

som kan hjälpa sig själv med rätt stöd. En viktig del av sjuksköterskans arbete blir då att stödja 

patienten i omvårdnadsprocessen (Henderson, 1982). 

Henderson definierade sjuksköterskans uppgift som att assistera individen, sjuk eller frisk, med 

de aktiviteter som bidrar till hälsa eller återhämtning, eller till fridfull sista tid i livet. 

Sjuksköterskan skall även hjälpa till med de uppgifter som individen själv skulle utföra om den 

hade den nödvändiga orken, viljan och kunskapen. Målet med åtgärderna ska vara att hjälpa 

individen återfå sin autonomi så fort som möjligt (Henderson, 1982). Henderson menar därmed 

att sjuksköterskans arbetsområde är att hjälpa individen tillgodose sina grundläggande behov, 

samt utföra de uppgifter individen själv gjort under friska omständigheter. För att nå detta 

presenterar Henderson ett antal riktlinjer. Dessa innefattar att sjuksköterskan, i 

omvårdnadsprocessen, ska tolka och sätta sig in i patientens grundläggande behov, både 

kroppsliga och känslomässiga, genom att aktivt lyssna, observera och leva sig in i individens 

situation. För att uppnå god omvårdnad krävs även att sjuksköterskan skapar en konstruktiv 

relation med individen, där omvårdnadsplaner formuleras utifrån patientens önskemål, tillstånd 

samt övriga faktorer. Utöver det skall sjuksköterskan trösta, lindra och vara ett emotionellt stöd, 

samt undervisa patienten på ett konstruktivt sätt (Henderson, 1982). 

Problemformulering 
Fatigue är en vanlig komplikation vid cancer som påverkar hela individen, fysiskt, psykiskt och 

emotionellt (Berger et al., 2017). Den rådande rekommendationen vid cancerrelaterad fatigue är 

idag fysisk aktivitet, däremot framgår inte interventionens effekt (Berger et al., 2017; Torsler 

Andersson & Zedenius 2019b).  Det är följaktligen av värde att kartlägga effekten av fysisk 

aktivitet vid cancerrelaterad fatigue eftersom det är en kostnadseffektiv omvårdnadsåtgärd som 

stärker individen samt kan utföras i hemmet.  



8 
 

Syfte 
Syftet med denna studie är att kartlägga vilken effekt fysisk aktivitet på har på de generella, 

fysiska, psykiska och emotionella aspekterna av cancerrelaterad fatigue. 

Metod  
Design 

Studien är en litteraturöversikt, vilket innebär att aktuell kunskap inom forskningsområdet 

fastställs genom att söka efter vetenskapliga artiklar. Artiklarna granskades för att sedan 

sammanställa ett resultat utgående från flertalet källor (Segesten, 2012). Typen av litteraturstudie 

som valdes var en allmän litteraturöversikt. Kvalitetsbedömningen och den kritiska analysen av 

artiklar, minskar risken för att felaktiga slutsatser dras (Forsberg & Wengström, 2015).  

 

Sökstrategi & urval 

Inledningsvis formulerades inklusionskriterier, exklusionskriterier samt sökord med hjälp av 

svensk Medical Subject Headings (MeSH- termer) (Karolinska institutet, i.d.). Databaserna 

Pubmed, Cochrane och Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] valdes då 

dessa databaser är omfattande. Databaserna söktes sedan enligt sökorden. Sökorden Cancer AND 

fatigue AND physical activity genererade på Pubmed 158 resultat, 373 resultat på Cochrane samt 

noll resultat på SBU. De artiklar som genererades på Cochrane fanns även bland resultaten från 

sökningen i Pubmed. Dubbletter sållades bort. Artiklarna som granskades är endast kvantitativa 

orginalartiklar av randomiserad kontrollerad design eller kvasiexperimentell design.  

Inklusionskriterierna, individer över 18 års ålder med cancerdiagnos, artikeln skriven på engelska 

eller svenska och artikeln publicerad mellan 2014 och 2019 valdes. Exklusionskriterierna 

bestämdes till deltagare yngre än 18, individer utan cancerdiagnos, artikel skriven på annat språk 

än engelska eller svenska, artikeln publicerad före 2014. Sökorden som bestämdes med hjälp av 

MeSH var: Cancer, Physical Activity, Fatigue, fysisk aktivitet.  

 
I tabell 1 visas en översikt av litteratursökningen där databas, kombination av sökord samt antal 

lästa abstrakt och artiklar. Även antal utvalda artiklar presenteras. 
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Tabell 1. Översikt av första litteratursökningen  
 

Databas Sökord, 
kombination 
av sökord 

 Antal träffar Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Antal utvalda 
artiklar 

Pubmed Cancer AND 
fatigue AND 
physical 
activity 

158 25 22 10 

 Cancer AND 
fatigue AND 
fysisk 
aktivitet 

0 0 0 0 

Cochrane Cancer AND 
fatigue AND 
physical 
activity 

373 10 10 2 

SBU Cancer AND 
fatigue AND 
physical 
activity 

0 0 0 0 

 Cancer AND 
fatigue AND 
fysisk 
aktivitet 

0 0 0 0 

 

Bearbetning och analys 

Eftersom en rubrik skall reflektera en artikels syfte och innehåll (Friberg, 2012), lästes artiklarnas 

rubriker för att få en överblick av deras syften. De rubriker som inte överensstämde med denna 

studies syfte sållades bort. Artiklar vars rubriker godkändes granskades sedan med avseende på 

abstrakt för att bedöma om de svarade på denna studies syfte samt uppfyllde inklusions- och 

exklusionskriterier. Efter granskningen av abstrakt, lästes hela artiklarna för att författarna skulle 

känna sig övertygade om att artiklarna svarade på syftet.  
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Artiklarna som överensstämde enligt inklusions- och exklusionskriterier, lästes sedan av 

författarna och kvalitetsbedömdes av varje författare enligt en förutbestämd metod (Forsberg & 

Wengström, 2015).  Kvaliteten bedömdes som hög, medelhög eller låg. Kriterierna för de olika 

nivåerna skiljer sig åt beroende på typ av studie (Forsberg & Wengström, 2015). För 

randomiserade kontrollerade studier (RTC) krävs att ett tydligt studieprotokoll produceras, tydligt 

syfte, beskrivning av metod samt stor population för att hög kvalitet ska uppnås. Hög kvalitet hos 

kvasiexperimentella studie kräver en väldefinierad frågeställning, stort urval och att de statistiska 

metoder som används är adekvata samt att instrumenten är validitets- och reliabilitetstestade. För 

medelhög kvalitet krävs att flera av ovanstående kriterier är uppfyllda, det får förekomma brister 

men de uppfyllda kriterierna väger upp för dem. Om en randomiserad kontrollerad studie har få 

patienter, många interventioner, otillräcklig statistisk styrka, bristfällig beskrivning av metod, 

material med mera samt stort bortfall bedöms den ha låg kvalitet. En kvasiexperimentell studie 

har låg kvalitet om populationen är liten, använda instrument inte är validitets- och 

reliabilitetstestade samt om statistiska metoder är icke-adekvata (Forsberg & Wengström, 2015). 

De artiklar som bedömdes ha låg kvalitet sorterades därefter bort. Denna metod valdes då den är 

beprövad och anses bedöma kvalitet på relevanta grunder. Kvalitetsbedömningarna diskuterades 

författarna emellan så att de kom fram till ett enhälligt beslut gällande artikelns förkastande eller 

inkluderande. Kvalitetsanalys av inkluderade artiklarna presenteras i Bilaga 1. 

 

Skillnader och likheter noterades och sammanställdes samt diskuterades utifrån syftet och 

Hendersons teori om omvårdnad. Även hur sjuksköterskan bör arbeta samt hur individen kan 

återfå självständighet och hälsa, togs i beaktande. De artiklar vars resultat och slutsats uppfyllde 

denna studies syfte samt redovisade att de granskats av en etikprövningsnämnd inkluderades. För 

att skapa en översikt av resultaten i de inkluderade artiklarna skapades en tabell (se tabell 3).  De 

inkluderade artiklarna granskades noga och resultaten sammanfattades därefter. Artiklarnas olika 

resultat sorterades därefter in under lämpliga rubriker för att göra resultatanalysen mer 

överskådlig. Under rubrikerna redovisades artiklarnas skillnader och likheter gällande resultat. 

 
 
 
 
 
 



11 
 

Resultatanalys  
Resultatanalysen skedde i flera steg. Inledningsvis analyserades resultatet och alla artiklar 

granskades flera gånger för att bestämma om deras resultat överensstämde med denna studies 

syfte. Tabeller och text där de olika aspekterna av fatigue presenterades, granskades för att hitta 

skillnader mellan interventions- och kontrollgruppen. Signifikansen för interventionen i den 

genomförda studien undersöktes genom att undersöka om p-värdet var lägre än den gräns den 

enskilda studien definierat som signifikant. Resultatens signifikans noterades för att sedan 

jämföras artiklarna emellan. De inkluderade artiklarnas resultat sammanfattades och placerades 

under rubriker för att skapa en översikt. Signifikansen och de statistiska mått som inkluderades i 

artiklarna presenteras i Bilaga 1. Tabellerna i denna studie bearbetades flertalet gånger. I 

studierna kategoriserades fatigue under generell, fysisk, psykisk och emotionell. Då vissa av 

artiklarna endast undersökte en särskild aspekt av fatigue, alternativt endast undersökte den 

generella dimensionen av fatigue, delades analysen upp. Rubrikerna valdes till effekt av fysisk 

aktivitet på generell fatigue, effekt av fysisk aktivitet på fysisk fatigue, effekt av fysisk aktivitet 

på psykisk fatigue samt effekt av fysisk aktivitet på emotionell fatigue. Artiklarnas resultat 

synliggjordes överskådligt i Tabell 3.  
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Tabell 3. Översikt över presenterade resultat 

Författare Effekt på 
generell fatigue 

Effekt på fysisk 
fatigue 

Effekt på 
psykisk fatigue 

Effekt på emotionell 
fatigue 

Baumann et 
al.  

Ja -  -  -  

Lunde Husebø 
et al.  

Nej  -  -  -  

McQuade et 
al.  

Nej -  -  -  

Schmidt et al.  -  Ja -  -  

Schuler et al.  Nej Nej Ja -  

Taaffe et al.  Ja -  -  -  

van Waart et 
al.  

Ja -  Nej -  

Witlox et al. - Ja Nej -  

Yang, Chen & 
Li. 

Nej -  -  -  

Yeh & Chung. Ja -  -  -  

Zhang, Wang, 
Chen, & 
Yuan. 

Ja Ja Nej Nej 

Zhou, Wan, 
Chen, Qiu, & 
Luo.  

Ja Ja Nej Nej 

Totalt:  Ja: 6 

Nej: 4 

Ej undersökt. 2 

Ja: 4  

Nej: 1 

Ej undersökt: 7 

 

Ja: 1 

Nej: 4 

Ej undersökt:7  

Ja: 0 

Nej: 2 

Ej undersökt: 10 
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Forskningsetiska överväganden 

De etiska aspekter som sågs över i denna litteraturstudie var hur inkluderade artiklar hade 

hanterat den data de samlat in samt upphovsrätten till granskningsmallar och material. Enligt 

svensk författningssamling (2003:460) skall all forskning som kan komma att påverka en individ 

fysiskt eller psykiskt, etikgranskas av en regional etikprövningsnämnd. Alla inkluderade artiklar i 

denna studie är granskade av en för upphovslandet godkänd etisk nämnd samt hade använt 

skriftligt informerat samtycke, vilket innebär att studiedeltagarna deltog frivilligt. Deltagarna var 

även informerade om att de under studiens gång kunde avbryta sitt deltagande samt att de skulle 

rapportera in eventuella skador som uppstått som en följd av den fysiska aktiviteten. De skador 

som rapporterades var muskelvärk och lumbago (Taaffe et al., 2017). Ingen annan grövre skada 

uppstod. Bortfallet var väl dokumenterat i studierna och de orsaker som listades var bland annat 

brist på motivation, förvärrad sjukdom eller avliden studiedeltagare. Då denna studie tillhör 

kategorin för högskoleutbildning krävs inget etiskt tillstånd för den enskilda studien (SFS, 

2008:192).  

Resultat   

Alla inkluderade artiklar undersökte olika träningsprogram som intervention för cancerrelaterad 

fatigue. Artiklarna använde sig alla av enkäter för att mäta graden av fatigue. Enkäterna mätte 

graden av generell energi, fysisk energi, koncentrationssvårigheter, minskad motivation, 

utmattning, trötthet och minskad aktivitet. Även upplevd hälsa efterfrågades samt hur många 

saker individen tyckte hen kunde uträtta under dagen, till exempel jag kan bara göra få saker eller 

att bara tänka är påfrestande. Vidare mättes hur upplevelsen av fatigue påverkade generell 

aktivitet, humör, förmåga till rörelse, förmåga att utföra arbete och vardagssysslor samt förmåga 

att njuta av tillvaron. Enkäterna mätte också upplevelse av glömska, muskelvärk, känsla av 

upprördhet, svaghet i armar och ben, känsla av glädje och livlighet respektive känsla av sorg samt 

känsla av tungsinthet. Även nervositet, förvirring, slöhet, energi, känsla att hanterbarhet, 

hjälplöshet och frekvens av misstag skattades av deltagarna. Resultaten för de enskilda artiklarna 

samt ett sammanställt resultat presenteras i tabell 3.  
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Effekt av fysisk aktivitet på generell fatigue 

Interventionsgruppen i artikeln skriven av Baumann et al., (2016) fick ett tre veckor långt 

träningsprogram som individanpassades enligt individens önskemål och preferenser kring 

träningens utformning. Taaffe et al., (2017) valde ett 12 månader långt träningsprogram 

bestående av motstånds-och styrketräning, tex hopprep och benböj med vikt. Deltagarna i Yeh 

och Chung (2016) fick som intervention utföra qigong två gånger dagligen i 20 minuters pass. 

Interventionen sträckte sig över 21 dagar. Zhou et al., (2017) samt Zhang et al., (2016) utforskar 

båda vilken effekt Tai Chi har på fatigue. Interventionsgruppen i artikeln skriven av Zhou et al., 

(2017) fick träna Tai Chi i en timmes sessioner, fem gånger i veckan, så länge 

cellgiftsbehandlingen pågår. Zhou et al., (2016) valde ett mindre frekvent träningsprogram, där 

deltagarna tränade Tai Chi varannan dag i 12 veckor.  Baumann et al., (2016), Taaffe et al., 

(2017), Yeh och Chung (2016), Zhou et al., (2017) samt Zhang et al., (2016) redovisar en 

signifikant minskning i skattningen av generell fatigue, till exempel ökade interventionsgruppens 

energi samt känsla av hanterbarhet.  Detta pekar på att fysisk aktivitet minskar cancerpatienters 

upplevelse av generell fatigue.  

 

Interventionsgruppen i artikeln skriven av Lunde Husebø et al., (2014), fick utföra styrketräning 

tre gånger i veckan samt ta en rask promenad på 30 min per dag. McQuade et al., (2016), valde 

att ha två interventionsgrupper, en som utförde lättare träning och en som utförde Qigong eller 

Tai Chi beroende på individens preferens. Deltagarna medverkade i tre, 40 minuters pass per 

vecka under cellgiftsbehandlingen. Även Schuler et al., (2016), valde att ha två 

interventionsgrupper. Den ena gruppen fick utföra ett individualiserat träningsprogram och den 

andra gruppen fick förutom det individualiserade programmet handledning av fysioterapeut. 

Träningsprogrammet sträckte sig över 12 veckor och deltagarna skulle utföra fysisk aktivitet tre 

gånger i veckan, 20–30 minuter per pass. Yang, Chen & Li (2014), använde sig av ett sex veckor 

långt, aerobicsbaserat träningsprogram med låg till måttlig intensitet. Lunde Husebø et al., 

(2014), McQuade et al., (2016), Schuler et al., (2016) samt Yang, Chen & Li, (2014), redovisar 

ingen signifikant skillnad i graden av generell fatigue efter fysisk aktivitet. Kontrollgruppen och 

interventionsgruppen skattade därmed graden av generell fatigue liknande efter interventionen 

som före interventionen. Resultatet bestrider därmed det som presenterats av ovanstående 

författare. Detta tyder på att fysisk aktivitet inte påverkade generell fatigue, till skillnad från det 
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resultat Baumann et al., (2016), Taaffe et al., (2017), Yeh och Chung (2016), Zhou et al., (2017) 

samt Zhang et al., (2016) presenterar.  

 

van Waart et al. (2015) hade två interventionsgrupper, men endast den interventionsgrupp som 

utförde träningsprogrammet onTrack upplevde en signifikant minskning av graden upplevd 

generell fatigue, bland annat minskade graden av illamående och smärta efter interventionens 

slut. OnTrack är ett träningsprogram med måttlig till hög intensitet som kombinerar styrka och 

aerobics. Träningsprogrammet översågs av fysioterapeuter. Deltagarna i OnTrack gruppen 

tränade två gånger i veckan, varje pass bestod av 20 minuter styrketräning och 30 minuter 

aerobics. Återstående interventionsgrupp samt kontrollgrupp upplevde ingen signifikant skillnad. 

van Waart et al. (2015) kommer därmed fram till att träningsprogrammet onTrack minskar 

graden av upplevd generell fatigue. 

 

I sex artiklar framkom en signifikant minskning av generell fatigue efter fysisk aktivitet. Fyra 

artiklar synliggjorde ingen signifikant skillnad mellan interventions- och kontrollgrupp. Därmed 

är effekten av fysisk aktivitet på generell fatigue oviss.  

 

Effekt av fysisk aktivitet på fysisk fatigue 

Fyra av fem artiklar visade på en signifikant minskning i upplevd fysisk fatigue, t.ex. 

muskelsvaghet, tyngdhetskänsla och slöhet. Zhou et al., (2017) beskriver detta mönster, vilket 

styrks av Zhang et al., (2016), Schmidt et al., (2014) och Witlox et al., (2018) som beskriver ett 

liknande resultat i sina artiklar. Witlox et al., (2018) redovisar att effekten av fysisk aktivitet ger 

en omedelbar effekt, dock avtar den lindrande effekten efter 36 veckor. Träningsprogrammet som 

Witlox et al., (2018) använt var 18 veckor långt och kombinerade både styrketräning och 

aerobics. Den fysiska aktiviteten utfördes två gånger per vecka i en timmes sessioner och 

övningarna individualiserades enligt deltagarnas önskemål och preferenser.  

 

Schuler et al., (2016) presenterar ett resultat som strider mot tidigare nämnda artiklar och menar 

därmed att det inte finns någon signifikant skillnad i skattad fysisk fatigue mellan grupperna som 

utfört fysisk aktivitet och gruppen som inte utfört någon fysisk aktivitet. Detta innebär att det inte 

finns något enhälligt resultat trots att tidigare nämnda studier presenterar resultat som tyder på 

interventionens effektivitet.  
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Eftersom fyra av fem artiklar påvisade en god effekt av fysisk aktivitet på fysisk fatigue, finns 

evidens för interventionens effektivitet. 

 

Effekt av fysisk aktivitet på psykisk fatigue 

Gällande den psykiska fatigue som cancerpatienterna upplevde visade en studie (Schuler et 

al,.2016) på signifikanta resultat gällande träningens positiva påverkan på psykisk fatigue. Det 

framkom i artikeln skriven av Schuler et al. (2016) att fysisk aktivitet bland annat kan öka 

känslan av motivation och minska koncentrationssvårigheter, trötthet och glömska. van Waart et 

al., (2015), Zhou et al., (2017), Zhang et al., (2016) och Witlox et al., (2018) fann däremot inga 

signifikanta skillnader efter interventionen.  

 

Endast en artikel kunde därmed påvisa en nämnvärd påverkan på psykisk fatigue. Följaktligen 

fanns det fler studier som visade på att fysisk aktivitet inte har någon effekt på psykisk fatigue. 

Detta talade för interventionens ineffektivitet. 

 

Effekt av fysisk aktivitet på emotionell fatigue  

Två av artiklarna, Zhou et al., (2017) samt Zhang et al., (2016) valde att undersöka emotionell 

fatigue. Zhou et al., (2017) fann ingen signifikant skillnad mellan grupperna. 

Interventionsgruppen fick utföra Tai Chi. Tai Chi undervisades av tränade instruktörer samt med 

videoinstruktion. Tai Chi utfördes fem gånger i veckan under 12 veckor. Aktiviteten bestod av 10 

minuter uppvärmning, 30 minuter Tai Chi och 10 minuter avslappning. Efter 12 veckor uppgavs 

ingen skillnad gällande emotionell fatigue mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen. 

Detta stöds av Zhang et al. (2016) som valde en nästan identisk intervention, där 

interventionsgruppen fick utföra Tai Chi som innehöll uppvärmning, rörelse och 

andningsövningar. Zhang et al., (2016) fann ett liknande resultat som Zhou et al., (2017). Tai Chi 

undervisades även denna gång av utbildade instruktörer och utifrån en instruktionsfilm och 

utfördes i hemmet. Efter 12 veckor avslutades interventionen och ingen signifikant minskning i 

upplevd emotionell fatigue mellan grupperna hittades. Utifrån detta framkommer att fysisk 

aktivitet inte påverkar emotionell fatigue. 

 

Avslutningsvis, pekade resultaten av de inkluderade artiklarna, på att fysisk aktivitet på 

ordination, har en positiv effekt på fysisk fatigue samt en oviss effekt på generell fatigue. En 

tveksam effekt på psykisk fatigue och generell fatigue framkom, medan ingen effekt på 

emotionell fatigue syntes.  
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Diskussion   

Syftet med denna allmänna litteraturöversikt var att undersöka effekten av fysisk aktivitet vid 

cancerrelaterad fatigue och därmed se över de generella, fysiska och psykiska samt emotionella 

aspekterna. Ett huvudfynd i denna studie är att fysisk aktivitet minskar graden av fysisk fatigue 

samt viss effekt på generell fatigue. Endast en av fem artiklar visade att fysisk aktivitet minskade 

den psykiska fatigue som cancerpatienter upplever. Två artiklar undersökte emotionell fatigue, 

ingendera artikeln framlägger bevis för att för fysisk aktivitet minskar graden emotionell fatigue.  

 

Resultatdiskussion 

Henderson beskriver i sin teori att sjuksköterskan bör stödja och tillgodose patientens 

grundläggande behov så att individen återfår sin hälsa och självständighet (Henderson, 1982).  

Fysisk aktivitet leder bland annat till ökad energi (FYSS, 2019).  Fysisk aktivitet kan därmed 

bidra till att individen återfår hälsa och självständighet, eftersom hen orkar mer. Enligt Henderson 

ska sjuksköterskan leva sig in i patientens situation, lyssna aktivt på patienten och på så sätt 

stödja självständighet (Henderson, 1982). Utifrån detta kan spekuleras kring de svårigheter som 

uppstår när individen identifierar sig med sin sjukdom och tror sig vara för sjuk för att utföra 

egna handlingar såsom fysisk aktivitet. Det förutsätter att sjuksköterskan jobbar hårt med 

motivation genom att aktivt lyssna och sätta sig in i individens situation för att skapa en 

konstruktiv miljö som främjar självständighet. Witlox et al., (2018) presenterar att fysisk fatigue 

minskade omedelbart efter interventionen. Däremot avtar effekten efter 36 veckor, vilket kan 

tyda på att effekten är en färskvara som måste underhållas med fortsatt fysisk aktivitet. Det är 

därför viktigt att sjuksköterskan stöttar och motiverar till regelbunden fysisk aktivitet. Detta 

stämmer med Hendersons definition av sjuksköterskan roll. Sjuksköterskan ska assistera i att 

skapa en för individen meningsfull fritid och hjälpa individen utföra arbete (Henderson, 1982). 

Fysisk aktivitet kan ordineras av sjuksköterskan, i egenskap av vårdpersonal, som 

omvårdnadsåtgärd för att ge mer ork till förströelse och arbete och på så sätt skapa en för 

individen meningsfull fritid (Yrkesföreningar fysisk aktivitet, 2019). 

Fatigue liknar på många sätt depression, då den påverkar människans generella, fysiska, 

psykiska, och emotionella aspekter (Balchin, Linde, Blackhurst, Rauch & Schönbächler, 2016). 

Balchin et al., (2016) visar att depression lindras av fysisk aktivitet, det var därför oväntat att 

fysisk aktivitet inte hade någon signifikant effekt på emotionell och psykisk fatigue. För att lindra 

de psykiska och emotionella aspekterna av fatigue kan det hända att interventionen behöver 

fortgå över en längre tid (Stanton & Reaburn, 2013), eller så behövs en helt annan intervention. 
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Det är också möjligt att psykisk ohälsa tillkommer vilket försvårar bedömningen av 

interventionens effekt. Då cancer är en mycket påfrestande sjukdom är det inte ovanligt att en 

depression tillkommer (Berger et al. 2017). Depressionen och den cancerrelaterad fatigue som 

individen upplever kan då samverka och minska den lindrande effekten av fysisk aktivitet. För att 

fastställa detta krävs ytterligare forskning kring lämpliga interventioner för psykisk och 

emotionell fatigue. Effekten på generell fatigue är enligt de vetenskapliga artiklarna som 

granskades oviss. Som tidigare nämnts betyder generell något som berör helheten (Svenska 

akademiens ordböcker, 2009), detta innefattar fysiska, psykiska och emotionella aspekter. Det är 

möjligt att artiklarnas resultat gällande generell fatigue påverkats av att de psykiska och 

emotionella aspekterna tagits i beräkning, eftersom fysisk aktivitet inte verkat lindrande på dessa 

aspekter.   

Henderson lägger stor vikt vid individens delaktighet i omvårdnaden. Hon menar att individens 

önskemål och förutsättningar alltid ska tas i beaktande (Henderson, 1982). Denna 

individualisering är viktig för individens motivation till fysisk aktivitet. Det är därför mer 

sannolikt att en involverad patient utför de omvårdnadsåtgärder som ordinerats. Detta 

resonemang går också hand i hand med sjuksköterskans etiska kod (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) som lägger stor vikt vid omvårdnadens personcentrering och 

individanpassning. Att anpassa den fysiska aktiviteten efter individen stämmer även med rådande 

rekommendationer (Berger et al., 2017; Torsler Andersson & Zedenius 2019b). Det går inte att 

komma ifrån att omvårdnaden är mycket beroende av individens egen inställning och motivation. 

Sjuksköterskan kan individualisera omvårdnaden, men om patienten inte är samarbetsvillig 

fallerar avsikten, eftersom individens önskemål och sjuksköterskans stödjande roll försummas.  

Resultatet som helhet pekar på att fysisk aktivitet är en bra individcentrerad lösning för fysisk 

cancerrelaterad fatigue. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) bör patientens önskemål och 

individuella förutsättningar alltid hållas i åtanke för att patienten ska känna sig delaktig i sin 

omvårdnad och behandling. Larsson & Ocampo Daza (2019) skriver att cancerpatienters 

delaktighet försvåras av många faktorer, som till exempel nedsatt funktion, svår sjukdom, 

otillräcklig kunskap. Vid cancerrelaterad fatigue kan det även vara svårt att orka ta till sig ny 

information. Detta ställer högre krav på sjuksköterskan då måste engagera sig mer i patientens 

omvårdnadvård och ta en stöttande, undervisande roll i omvårdnadsarbetet (Larsson & Ocampo 

Daza, 2019). Interventionen kan också anses vara kostnadseffektiv då fysisk aktivitet kan utföras 

i hemmet. Styrketräning kan utföras med den egna kroppsvikten.  
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Thór Hilmarson (2013) beskriver att fysisk aktivitet även verkar upplyftande för individen, då 

den ger rutin i vardagen och skapar en känsla av att ha åstadkommit något. Människan mår även 

bra av att känna egenmakt, självständighet samt att utnyttja sina egna resurser för att hjälpa sig 

själv (Thór Hilmarson, 2013).  

 

Alla inkluderade artiklar i denna studie använder sig av ordinerad fysisk aktivitet i form av 

träningsprogram. Detta överensstämmer med vad studierna har beskrivit som valda 

interventioner, vilket liknar det svenska konceptet fysisk aktivitet på recept. De interventioner 

som har genomförts kan därför likställas med fysisk aktivitet på recept. Därav kan resultaten 

tillämpas globalt, likaså i Sverige. Om man specifikt vill undersöka metoden fysisk aktivitet på 

recept skulle en kartläggande studie under svenska förhållanden vara nödvändig.   

 

I kliniken kan det presenterade resultatet innebära ett nytt alternativ för cancersjuka individer som 

upplever generell och fysisk cancerrelaterad fatigue. Fatigue behandlas vanligtvis med 

nutritionsöversikt, promenader, vila, fysisk aktivitet och sömnöversikt (Cancerfonden, 2019). 

däremot tycker inte alla individer att dessa metoder passar dem, då kan fysisk aktivitet vara ett 

bra alternativ. Fysisk aktivitet kan även tänkas vara ett bra komplement till nuvarande behandling 

samt vara ett verktyg för att skapa sociala sammanhang. För en sjuk individ som kanske tappat en 

del av sina relationer i samband med den svåra sjukdomen skulle detta kunna vara en bra 

möjlighet att skapa ett socialt nätverk och känna sig delaktig i ett sammanhang. Cancerrelaterad 

fatigue hindrar inte bara en aktiv fritid utan också att aktivt arbetsliv (Berger et al., 2017). Under 

sjukdomens förlopp sjukskrivs de flesta eftersom behandlingen och sjukdomen är mycket 

påfrestande. Då symtomen av fatigue ofta dröjer kvar efter avslutad behandling kan individen 

uppleva svårigheter med att återgå till arbetslivet. Detta leder till ökade samhällskostnader. Om 

sjuksköterskor aktivt rekommenderar fysisk aktivitet kan det innebära att fler friskförklarade 

individer återvänder tillbaka till arbetsmarknaden och samhällsekonomin belastas mindre.  

 

Utifrån denna allmänna litteraturstudiekan det föreslås att sjuksköterskor bör ordinera fysisk 

aktivitet som omvårdnadsåtgärd i större utsträckning. Det har i denna studie visat sig att fysisk 

aktivitet har en god effekt på fysisk fatigue samt viss effekt på generell fatigue relaterad till 

cancer. Den ordinerade fysiska aktiviteten bör individanpassas. För att uppnå individanpassning 

kan sjuksköterskan skapa en omvårdnadsplan i samråd med patienten för att ta dennes specifika 

behov och önskemål i beaktande.  
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Metoddiskussion  

Design och sökstrategi   

Detta är en allmän litteraturstudie av tio randomiserade kontrollerade studier (Lunde Husebø et 

al., 2014; McQuade et al., 2016; Schmidt et al., 2014; Schuler et al., 2016; Taaffe et al., 2017; 

van Waart et al., 2015; Witlox et al., 2018; Yeh & Chung, 2016; Zhang et al., 2016; Zhou et al., 

2017) och två kvasiexperimentella studier av kvantitativ design (Baumann., 2016; Yang, Chen & 

Li, 2014). Alla inkluderade artiklar använde sig av randomisering och bedömdes ha medelhög till 

hög kvalitet. Artiklar söktes fram i databaserna Pubmed, Cochrane samt SBU med hjälp av 

sökorden som presenterades i sökstrategi. Dessa databaser är omfattande, vilket är en styrka 

eftersom en stor andel forskning kan hittas. Cochrane och Pubmed genererar främst artiklar 

skrivna på engelska medan SBU innefattar svenskspråkiga artiklar. Sökorden som användes i 

sökningen i databaserna var: cancer, fatigue och physical activity. Dessa valdes då de ansågs 

svara bra mot studiens syfte. Det skulle även varit lämplig att lägga till sökordet nursing för att få 

ett ännu större omvårdnadsperspektiv. Alla artiklar som är inkluderade i denna studie svarade på 

syftet och inkluderade interventionen ordinerad fysisk aktivitet.  

 

Individer över 18 års ålder med cancerdiagnos valdes som målgrupp då denna studie framförallt 

riktar sig mot vuxna. Ålderskategorin spelar även roll för vilka cancersjukdomar som undersöks, 

t.ex. drabbar Wilms tumör främst barn (Barncancerfonden, 2019). Åldern har också betydelse för 

hur mycket kontroll individen själv har över sin omvårdnad. Barnet kan utföra viss fysisk 

aktivitet själv, men möjligheten till aktivitet styrs av vårdnadshavaren. 

 

Fatigue betraktas i denna studie ur ett globalt perspektiv eftersom artiklar från flera olika länder 

inkluderats. En svaghet som bör beaktas är att det antal artiklar som belyser de olika aspekterna 

av fatigue skulle kunna anses för få, för att ge ett övertygande resultat. Vården utvecklas i snabb 

takt, och är därför utsatt för hastiga förändringar i behov av kunskap och rekommendationer. För 

bedriva en säker vård är det därför viktigt att ha information om det aktuella kunskapsläget och 

den senaste forskningen. Artiklar publicerade mellan 2014 och 2019 söktes därför. 

Bearbetning och analys  

Enligt Friberg (2012) ska en rubrik reflektera en artikels syfte och innehåll, det ansågs därför 

lämpligt att som första steg sålla bort rubriker som inte relaterade till denna studies syfte. Artiklar 

som svarat på syftet kan ha exkluderats trots bra innehåll på grund av otydlig rubriksättning, 

vilket kan ses som en svaghet i bearbetningen. Abstrakt från artiklarna lästes och utifrån dessa 
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inkluderades artiklar som svarade mot syftet. Det går inte att utesluta att artiklar felaktigt 

exkluderats då endast en genomläsning av abstraktet inte ger en fullständig bild av artikeln. 

Artiklarnas resultat granskades och analyserades flertalet gånger. Detta ses som en styrka då 

resultatet noggrant granskades vid flertalet tillfällen, vilket sannolikt resulterade i att inget viktigt 

resultat uteblev från analysen. 

 

Kvalitetsanalysen utfördes så objektivt som möjligt och enligt beprövad metod (Se bearbetning 

och analys) (Forsberg & Wengström, 2015) vilket är en styrka med denna studie. Det är däremot 

inte möjligt att utesluta att författarna varit helt opåverkade då man som författare kan ha 

förutfattade meningar gentemot vilka artiklar anses som välskrivna. Upprepat analysarbete ökade 

denna studiens styrka. Resultatet analyserades och diskuterades därefter för att undvika 

misstolkningar. Att göra en översiktstabell av resultatet bidrog till att syftet kunde besvaras på ett 

överskådligt sätt 

Validitet och generaliserbarhet: 

Enligt Polit & Beck (2017) talar validiteten om huruvida valda mätinstrument mäter det de avser 

att mäta. Validiteten utvärderar om det var interventionen som gav resultatet eller om andra 

faktorer påverkade utfallet (Polit & Beck, 2017). Denna studies validitet kan anses vara hög då 

alla inkluderade artiklar använt sig av beprövade enkäter som är validitetstestade. Detta innebär i 

praktiken att man kan anta att det var fysisk aktivitet som gav effekt på generell och fysisk 

fatigue. Forsberg & Wengström (2003) beskriver begreppet reliabilitet, vilket avser mätmetodens 

styrka i att kunna ge samma värde igen vid upprepade mätningar av ett konstant fenomen. 

Eftersom alla artiklar använde sig av frågeformulär och deras metoder är lätta att upprepa kan de 

anses ha hög reliabilitet. Polit & Beck (2017) beskriver generaliserbarhet som till vilken 

utsträckning resultatet kan appliceras till andra grupper och miljöer. För generaliserbarhet krävs 

hög reliabilitet och validitet. En annan förutsättning för god generaliserbarhet är slumpmässiga 

urval (Forsberg & Wengström, 2003). Denna studie har god generaliserbarhet, då alla 

inkluderade artiklar använde sig av randomisering för att dela upp populationen i grupper samt 

har god validitet och reliabilitet. 

 

 

 

 



22 
 

Slutsats  

Det kan påvisas att det finns evidens för att fysisk aktivitet har en positiv effekt på fysisk fatigue. 

Därför bör fysisk aktivitet ordineras som en omvårdnadsåtgärd vid fysisk fatigue i större 

utsträckning. Den fysiska aktiviteten bör individanpassas och fokuseras på individens styrkor och 

ta hänsyn till individens svagheter. Dock ses inte samma positiva effekter på aspekterna psykisk 

och emotionell fatigue. Därmed finns ett behov av vidare forskning beträffande psykisk och 

emotionell fatigue. 
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Hög kvalitet:  

RCT: tydligt studieprotokoll, tydligt syfte, stor population (Forsberg & Wengström, 2015).  
Kvasiexperimentella studier: Väldefinierad frågeställning, stort urval, adekvata statistiska metoder, validitets -och reliabilitetstestade instrument (Forsberg & Wengström, 2015). 

Medelhög kvalitet:  
Flera av kriterierna för hög kvalitet uppfylls men det finns även brister (Forsberg & Wengström, 2015).  

Låg kvalitet:  
RCT: Liten population, för många interventioner, otillräcklig statistisk styrka, stort bortfall, ej replikerbar (Forsberg & Wengström, 2015). 
Kvasiexperimentella studier: Liten population, ej validitets- och reliabilitetstestade instrument, icke adekvata statistiska metoder (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

Bilaga 1. Tabell 2. Kvalitetsanalys 
 

Författare, år, 

land 

Titel Syfte Metod Deltagare, bortfall Resultat och slutsats Kvalitet/Evidensgrad  

Baumann, F-
T., Oliver 
Bieck, O., 
Oberste, M., 
Kuhn, R., 
Schmitt, J., 
Wentrock, S., 
Zopf, E., 
Bloch, W., 
Schüle., K & 
Reuss-Borst, 
M. 
 

Tyskland, 

2016.  

Sustainable impact 

of an individualized 

exercise program 

on physical activity 

level and fatigue 

syndrome on breast 

cancerpatients in 

two German 

rehabilitation 

centers. 

Att undersöka om 
ett individuellt 
handlett 
träningsprogram 
ger fler positiva 
samt, fler 
långvariga effekter 
på fysisk 
aktivitetsnivå, 
fatigue och 
hälsorelaterad 
livskvalitet än 
sedvanlig vård. 

Design: 

Kvasiexperimentell 

interventionsstudie. 

Datainsamlingsmetod: 

antropometriska enkäter 

Dataanalys: oberoende t-

test, Levene´s test, 

Fishers´exact test, 

variansanalys (ANOVA), 

Mauchley´s test. 

Antal deltagare: 194. 

Bortfall: enligt 

intention to treat 

approach analyseras 

alla värden. Värden 

som saknas på grund av 

bortfall ersattes enligt 

“last observation 

carried forward” 

Upplevelsen av generell 

fatigue minskade signifikant 

hos interventionsgruppen.  

 

Signifikansanalys mellan 

interventions- och 

kontrollgruppen: p=0,005, p 

<0,05  

Medelhög kvalitet  
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Hög kvalitet:  

RCT: tydligt studieprotokoll, tydligt syfte, stor population (Forsberg & Wengström, 2015).  
Kvasiexperimentella studier: Väldefinierad frågeställning, stort urval, adekvata statistiska metoder, validitets -och reliabilitetstestade instrument (Forsberg & Wengström, 2015). 

Medelhög kvalitet:  
Flera av kriterierna för hög kvalitet uppfylls men det finns även brister (Forsberg & Wengström, 2015).  

Låg kvalitet:  
RCT: Liten population, för många interventioner, otillräcklig statistisk styrka, stort bortfall, ej replikerbar (Forsberg & Wengström, 2015). 
Kvasiexperimentella studier: Liten population, ej validitets- och reliabilitetstestade instrument, icke adekvata statistiska metoder (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

Lunde 

Husebø, 

A.M., Mikal 

Dyrstad, S., 

Mjaaland, I., 

Søreide, A.J. 

& Bru,E. 

 

Editors: T. 

Kushnir and 

M. A. Rose  

 

Norge, 2014. 

.  

 

 

Effects of 

Scheduled Exercise 

on Cancer-Related 

Fatigue in Women 

with Early Breast 

Cancer. 

 

 

Att undersöka 

effekten på fatigue, 

aktivitet och fysisk 

kondition av ett 

schemalagt 

träningsprogram 

jämfört med den 

rekommenderade 

fysiska aktiviteten 

på 150 minuter per 

vecka på kvinnor 

med tidig 

bröstcancer.  

Design: Randomiserad 

interventionsstudie. 

Datainsamling: 

Träningsdagbok, Schwartz 

Cancer Fatigue Scale, 

IPAQ, 6-Minute Walk 

Test. 

Dataanalys: Anova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal deltagare: 67. 

Antal bortfall: 7.  

Ingen signifikant skillnad 

kunde hittas mellan 

interventionsgruppen och 

kontrollgruppen (utförde 

rekommenderad mängd, 150 

minuter, träning i veckan).  

 

Signifikansanalys mellan 

interventions och 

kontrollgrupp:  

● Generell fatigue: 

p>0,05 

 

 

Hög kvalitet  
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Hög kvalitet:  

RCT: tydligt studieprotokoll, tydligt syfte, stor population (Forsberg & Wengström, 2015).  
Kvasiexperimentella studier: Väldefinierad frågeställning, stort urval, adekvata statistiska metoder, validitets -och reliabilitetstestade instrument (Forsberg & Wengström, 2015). 

Medelhög kvalitet:  
Flera av kriterierna för hög kvalitet uppfylls men det finns även brister (Forsberg & Wengström, 2015).  

Låg kvalitet:  
RCT: Liten population, för många interventioner, otillräcklig statistisk styrka, stort bortfall, ej replikerbar (Forsberg & Wengström, 2015). 
Kvasiexperimentella studier: Liten population, ej validitets- och reliabilitetstestade instrument, icke adekvata statistiska metoder (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

McQuade, L 

J., Prinsloo, 

S., Chang, Z 

D., Spelman, 

A., Wei, Q., 

Basen-

Engquist, K., 

Harrison, C., 

Zhang, Z., 

Kuban, D., 

Lee, A. & 

Cohen, L. 
 
USA, 2016. 

 

 

 

Qigong/tai chi for 

sleep and fatigue in 

prostate 

cancerpatients 

undergoing 

radiotherapy: a 

randomized 

controlled trial 

 

Att undersöka om 

den kombinerade 

effekten av 

strålbehandling och 

tai chi och qigong 

på patienter med 

prostatacancer kan 

ha påverkan på 

fatigue och sömn. 

Design: Randomiserad 

kontrollerad 

interventionsstudie. 

Datainsamlingsmetod:  

självutvärdering med 

frågeformulären Pittsburgh 

Sleep Quality Index för 

sömn och Brief Fatigue 

Inventory för att skatta 

fatigue 

Dataanalys: Chi-square 

test, Anova samt Cohens D 

 

 

Antal deltagare: 76. 

Antal bortfall: 10  

Ingen signifikant skillnad 

hittades mellan interventions- 

och kontrollgruppen efter 

träniningsinterventionen.  

 

Signifikansanalys mellan 

interventions- och 

kontrollgruppen:  

● Generell fatigue: 

p>0,05 

Medelhög kvalitet. 
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Hög kvalitet:  

RCT: tydligt studieprotokoll, tydligt syfte, stor population (Forsberg & Wengström, 2015).  
Kvasiexperimentella studier: Väldefinierad frågeställning, stort urval, adekvata statistiska metoder, validitets -och reliabilitetstestade instrument (Forsberg & Wengström, 2015). 

Medelhög kvalitet:  
Flera av kriterierna för hög kvalitet uppfylls men det finns även brister (Forsberg & Wengström, 2015).  

Låg kvalitet:  
RCT: Liten population, för många interventioner, otillräcklig statistisk styrka, stort bortfall, ej replikerbar (Forsberg & Wengström, 2015). 
Kvasiexperimentella studier: Liten population, ej validitets- och reliabilitetstestade instrument, icke adekvata statistiska metoder (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

Schmidt, 

E.M., 

Wiskemann, 

J., Armburst, 

P., 

Schneeweiss, 

A., Ulrich. M 

C. & 

Steindorf, K. 

 

Tyskland, 

2014 

 

Effects of 

resistance exercise 

on fatigue and 

quality of life in 

breast 

cancerpatients 

undergoing 

adjuvant 

chemotherapy: A 

randomized 

controlled trial 

 

 

Att undersöka om 

gradvis ökande 

styrketräning har 

välgörande effekt 

på fatigue och 

livskvalitet för 

bröstcancerpatiente

r med pågående 

cytostatikabehandli

ng, utöver de 

psykosociala 

effekter som ses 

vid översedd 

gruppträning.  

 

 

 

 

Design: Prospektiv 

randomiserad kontrollerad 

interventionsstudie. 

Datainsamlingsmetod:  

självutvärdering med 

frågeformulär. 

Dataanalys: Analys av 

kovarians på basis av 

intention att behandla.  

 

 

 

 

Antal deltagare: 101 

Bortfall: 6   

Träningsinterventionen gav 

signifikant skillnad på 

generell och fysisk fatigue 

hos interventionsgruppen. 

Ingen effekt kunde se på den 

psykiska dimensionen 

(kognitiv och affektiv).  

   

Signifikansanalys mellan 

interventions-och 

kontrollgrupp:  

● Generell (total) 
fatigue: P=0,038, p 
<0,05 

● Fysisk fatigue: 
P=0,034, p <0,05 

● Kognitiv fatigue:       
P=038, p>0,05 

● Affektiv fatigue:  
P=0,07, p>0,05 

Hög kvalitet  
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Hög kvalitet:  

RCT: tydligt studieprotokoll, tydligt syfte, stor population (Forsberg & Wengström, 2015).  
Kvasiexperimentella studier: Väldefinierad frågeställning, stort urval, adekvata statistiska metoder, validitets -och reliabilitetstestade instrument (Forsberg & Wengström, 2015). 

Medelhög kvalitet:  
Flera av kriterierna för hög kvalitet uppfylls men det finns även brister (Forsberg & Wengström, 2015).  

Låg kvalitet:  
RCT: Liten population, för många interventioner, otillräcklig statistisk styrka, stort bortfall, ej replikerbar (Forsberg & Wengström, 2015). 
Kvasiexperimentella studier: Liten population, ej validitets- och reliabilitetstestade instrument, icke adekvata statistiska metoder (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

Schuler, K 
M., 
Hentschel, L., 
Kisel, W., 
Kramer,M., 
Lenz, F., 
Hornemann,
B., 
Hoffmann, J., 
Richter, 
S.,Ehninger, 
G., 
Bornhauser, 
M. & 
Kroschinsky, 
F.  
 
Tyskland, 
2016.  

Impact of Different 

Exercise Programs 

on Severe Fatigue 

in Patients 

Undergoing 

Anticancer 

Treatment- A 

Randomized 

Controlled Trial. 

Att undersöka 

skillnaden i 

upplevd fatigue 

bland 

cancerpatienter som 

erhåller sedvanlig 

vård eller utför 

självständig träning 

alternativt delvis 

handledd träning. 

 

 

 

 

 

 

Design: Randomiserad 

kontrollerad 

interventionsstudie.  

 

Datainsamlingsmetod: The 

Multidimensional Fatigue 

Inventory för att 

självskatta fatigue samt 

The six-minute walkway 

test för att utvärdera 

träningens påverkan på 

kroppen 

 

Dataanalys: Analysis of 

covariance 

Antal deltagare: 70.  

 

Antal bortfall: 30 

Båda grupperna som tränade 

upplevde efter aktivitet 

positiva effekter mot 

cancerrelaterad fatigue. 

Däremot var skillnaden 

signifikant endast när det 

gäller psykisk fatigue.  

 

Signifikansanalys mellan 

interventions- och 

kontrollgruppen:  

● Generell fatigue: 

p>0,05 

● Fysisk fatigue: p>0,05 

● Psykisk fatigue: p 

<0,05 

 

 

Medelhög kvalitet 
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Hög kvalitet:  

RCT: tydligt studieprotokoll, tydligt syfte, stor population (Forsberg & Wengström, 2015).  
Kvasiexperimentella studier: Väldefinierad frågeställning, stort urval, adekvata statistiska metoder, validitets -och reliabilitetstestade instrument (Forsberg & Wengström, 2015). 

Medelhög kvalitet:  
Flera av kriterierna för hög kvalitet uppfylls men det finns även brister (Forsberg & Wengström, 2015).  

Låg kvalitet:  
RCT: Liten population, för många interventioner, otillräcklig statistisk styrka, stort bortfall, ej replikerbar (Forsberg & Wengström, 2015). 
Kvasiexperimentella studier: Liten population, ej validitets- och reliabilitetstestade instrument, icke adekvata statistiska metoder (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

Taaffe, 
R.D.,Newton, 
U.R., Spry, 
N., Joseph, 
D., 
Chambers, 
K.S., 
Gardiner, 
A.R., Wall, 
A.B., 
Cormie, P., 
Bolam, A.K. 
& Galvão, 
A.D. 
 
Editor: James 
Catto 
 
Australien, 
2017 
 

Effects of Different 

Exercise Modalities 

on Fatigue in 

Prostate Cancer 

Patients 

Undergoing 

Androgen 

Deprivation 

Therapy: A Year-

long Randomised 

Controlled Trial 

 

Att undersöka de 

långsiktiga 

effekterna av en ett 

år lång intervention 

med varierande 

träningsformer på 

fatigue och 

livskraft hos 

patienter med 

prostatacancer 

behandlad med 

androgen 

deprivationsterapi 

Design: Randomiserad 

kontrollerad 

interventionsstudie. 

Datainsamlingsmetod: Den 

europeiska organisationen 

för forskning och 

behandling av cancer, 

enkät om livskvalitet 30 

kärnfrågor (EORTC QLQ-

C30) 

Dataanalys: Chi- square 

test samt variansanalys.  

 

 

 

 

Antal deltagare:163 

  

Antal bortfall: 56  

Träning har en signifikant 

välgörande effekt på fatigue. 

De som vid studiens start 

upplevde högst nivåer av 

fatigue drog mest nytta av 

interventionen. De deltagare 

som upplevde en låg nivå av 

fatigue vid studiens början 

upplevde ingen signifikant 

skillnad efter interventionen.  

 

Signifikansanalys mellan 

interventions- och 

kontrollgruppen: p=0,005, p 

<0,05.   

 

 

 

Medelhög kvalitet  
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Hög kvalitet:  

RCT: tydligt studieprotokoll, tydligt syfte, stor population (Forsberg & Wengström, 2015).  
Kvasiexperimentella studier: Väldefinierad frågeställning, stort urval, adekvata statistiska metoder, validitets -och reliabilitetstestade instrument (Forsberg & Wengström, 2015). 

Medelhög kvalitet:  
Flera av kriterierna för hög kvalitet uppfylls men det finns även brister (Forsberg & Wengström, 2015).  

Låg kvalitet:  
RCT: Liten population, för många interventioner, otillräcklig statistisk styrka, stort bortfall, ej replikerbar (Forsberg & Wengström, 2015). 
Kvasiexperimentella studier: Liten population, ej validitets- och reliabilitetstestade instrument, icke adekvata statistiska metoder (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

van Waart, 

H., Stuiver, 

M.M., van 

Harten, 

H.W., 

Geleijn, E., 

Kieffer, M.J., 

Buffart, 

M.L., de 

Maaker-

Berkhof, M., 

Boven, E., 

Schrama, J., 

Geenen, 

M.M., 

Meerum-

Terwogt, 

M.J., van 

Effect of Low-

Intensity Physical 

Activity and 

Moderate- to High-

Intensity Physical 

Exercise During 

Adjuvant 

Chemotherapy on 

Physical Fitness, 

Fatigue, and 

Chemotherapy 

Completion Rates: 

Results of the 

PACES 

Randomized 

Clinical Trial 

Att utvärdera hur 

fatigue, fysisk 

hälsa, 

hälsorelaterad 

livskvalitet 

påverkas av 

lågintensiv 

hemmaträning, 

måttlig till hög 

intensiv styrka och 

aerobicsträning och 

hur dessa 

interventioner 

jämför sig med 

sedvanlig vård. 

Man ville även se 

om man kunde öka 

andelen patienter 

Design: Randomiserad 

kontrollerad 

interventionsstudie. 

Datainsamlingsmetod: 

Träningsdagbok som stöd 

till diskussion. 

Dataanalys: generaliserade 

skattningsekvationer, 

korrelationsanalys, binär 

logistisk regression, 

signifikanstest.  

Antal deltagare: 230. 

Antal bortfall: 34.  

Ett handlett träningsprogram 

bestående är effektivt samt 

signifikant med avseende på 

de generella, fysiska och 

psykiska dimensionerna av 

fatigue. 

Signifikansanalys mellan 

interventions- och 

kontrollgruppen: 

● Generell fatigue: p 

<0,001 

● Psykisk fatigue: p> 

0,05 

 

 

Medelhög kvalitet 
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Hög kvalitet:  

RCT: tydligt studieprotokoll, tydligt syfte, stor population (Forsberg & Wengström, 2015).  
Kvasiexperimentella studier: Väldefinierad frågeställning, stort urval, adekvata statistiska metoder, validitets -och reliabilitetstestade instrument (Forsberg & Wengström, 2015). 

Medelhög kvalitet:  
Flera av kriterierna för hög kvalitet uppfylls men det finns även brister (Forsberg & Wengström, 2015).  

Låg kvalitet:  
RCT: Liten population, för många interventioner, otillräcklig statistisk styrka, stort bortfall, ej replikerbar (Forsberg & Wengström, 2015). 
Kvasiexperimentella studier: Liten population, ej validitets- och reliabilitetstestade instrument, icke adekvata statistiska metoder (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

Bochove, A., 

Lustig, 

Simone M. 

van den 

Heiligenberg, 

M.S., 

Smorenburg, 

H.C., A.J.H., 

Hellendoorn-

van 

Vreeswijk, 

Sonke, S.G. 

& Aaronson, 

K.N.  

 

Nederländern

a, 2015. 

 

 som kunde slutföra 

sin 

cytostatikabehandli

ng för bröstcancer.  
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Hög kvalitet:  

RCT: tydligt studieprotokoll, tydligt syfte, stor population (Forsberg & Wengström, 2015).  
Kvasiexperimentella studier: Väldefinierad frågeställning, stort urval, adekvata statistiska metoder, validitets -och reliabilitetstestade instrument (Forsberg & Wengström, 2015). 

Medelhög kvalitet:  
Flera av kriterierna för hög kvalitet uppfylls men det finns även brister (Forsberg & Wengström, 2015).  

Låg kvalitet:  
RCT: Liten population, för många interventioner, otillräcklig statistisk styrka, stort bortfall, ej replikerbar (Forsberg & Wengström, 2015). 
Kvasiexperimentella studier: Liten population, ej validitets- och reliabilitetstestade instrument, icke adekvata statistiska metoder (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

Witlox, L., 
Hiensch, A., 
Velthuis, M., 
Steins 
Bisschop, C., 
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M., Erdkamp, 
F., 
Bloemendal, 
H., Verhaar, 
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van der Wall, 
E., Peeters, P. 
& May, M.  

Nederländern

a, 2018. 

Four-year effects of 

exercise on fatigue 

and physical 

activity in patients 

with cancer 

 

 

 

Att undersöka om 
fysisk aktivitet har 
en långsiktig effekt 
på aktivitetsnivå 
och cancerrelaterad 
fatigue. Studien har 
som utgångspunkt 
att följa upp 
patienterna som 
tidigare deltagit i 
studien publicerad 
4 år tidigare. Den 
tidigare studien 
undersökte om 
cancerrelaterad 
fatigue påverkas av 
fysisk aktivitet.   

 

Design: Randomiserad 

kontrollerad 

interventionsstudie 

Datainsamlingsmetod: 

Självskattningsformulär 

MFI undersöker fatigue 

och skattningsformuläret 

SQUASH  

  

Dataanalys: Cohens D 

 

 

 

 

Antal deltagare: 237. 

Antal bortfall: 40.  

Omedelbart efter 
träningsinterventionen 
påvisades tydliga positiva 
effekter på fatigue men 
effekten var ej permanent, 
och minskade snabbt.  Efter 
36 veckor var skillnaden 
mellan grupperna inte längre 
signifikant.  
 
4 år senare hade 
interventionsgruppen lägre 
nivåer fysisk fatigue men 
skillnaderna mellan 
grupperna inte signifikant.  
 
Signifikansanalys mellan 
interventions- och 
kontrollgruppen:  

● Generell fatigue: p> 
0,05 

● Fysisk fatigue: p>0,05 
● Psykisk fatigue: 

p>0,05 

Medelhög kvalitet  
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Hög kvalitet:  

RCT: tydligt studieprotokoll, tydligt syfte, stor population (Forsberg & Wengström, 2015).  
Kvasiexperimentella studier: Väldefinierad frågeställning, stort urval, adekvata statistiska metoder, validitets -och reliabilitetstestade instrument (Forsberg & Wengström, 2015). 

Medelhög kvalitet:  
Flera av kriterierna för hög kvalitet uppfylls men det finns även brister (Forsberg & Wengström, 2015).  

Låg kvalitet:  
RCT: Liten population, för många interventioner, otillräcklig statistisk styrka, stort bortfall, ej replikerbar (Forsberg & Wengström, 2015). 
Kvasiexperimentella studier: Liten population, ej validitets- och reliabilitetstestade instrument, icke adekvata statistiska metoder (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

Yang, TY., 

Chen, ML. & 

Li. CC 

Taiwan, 

2015.  

 

 

 

 

 

Effects of an 

aerobic exercise 

programme on 

fatigue for patients 

with breast cancer 

undergoing 

radiotherapy 

. 

 

Att undersöka 

effekten av ett sex 

veckor långt 

träningsprogram 

bestående av 

aerobics på på 

fatigue för kvinnor 

från Taiwan med 

strålbehandlad 

bröstcancer.  

Design: 

Kvasiexperimentell studie 

Datainsamlingsmetod: 

strukturerade intervjuer, 

samt enkäten Brief Fatigue 

Inventory (BFI) 

Dataanalys:  Medelvärde, 

frekvens, 

standardavvikelse, procent, 

Chi- square, student- t-test, 

kovariat analys.  

 

 

Antal deltagare: 58. 

Antal bortfall: 11.  

Individanpassad träning med 

mild, till måttlig intensitet är 

en effektiv, signifikant 

intervention vid 

cancerrelaterad fatigue, 

däremot bör träningen vara 

individanpassa 

  

Signifikansanalys mellan 

intervention-och 

kontrollgrupp:  

● Generell fatigue: p 

<0,05 

Medelhög kvalitet  
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Hög kvalitet:  

RCT: tydligt studieprotokoll, tydligt syfte, stor population (Forsberg & Wengström, 2015).  
Kvasiexperimentella studier: Väldefinierad frågeställning, stort urval, adekvata statistiska metoder, validitets -och reliabilitetstestade instrument (Forsberg & Wengström, 2015). 

Medelhög kvalitet:  
Flera av kriterierna för hög kvalitet uppfylls men det finns även brister (Forsberg & Wengström, 2015).  

Låg kvalitet:  
RCT: Liten population, för många interventioner, otillräcklig statistisk styrka, stort bortfall, ej replikerbar (Forsberg & Wengström, 2015). 
Kvasiexperimentella studier: Liten population, ej validitets- och reliabilitetstestade instrument, icke adekvata statistiska metoder (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

Yeh, M.L. & 

Chung, Y.C. 

 

Taiwan, 

2016. 

 

A randomized 

controlled trial of 

qigong on fatigue 

and sleep quality 

for non-Hodgkin’s 

lymphoma patients 

undergoing 

chemotherapy 

Att undersöka 

effekterna på av 

qigong på fatigue 

och sömnkvalitet 

på non-hodgkins 

lymfom patienter 

som genomgår 

cellgiftsbehandling. 

Design: Randomiserad 

kontrollerad 

interventionsstudie 

Datainsamlingsmetod: 

Självutvärdering via 

frågeformulär för fatigue 

samt Verran and Snyder-

Halpern Sleep Scale för 

utvärdering sömn 

Dataanalys: Chi-square 

test, Fisher’s exact test, 

och independent t-test för 

att undersöka homogenitet, 

GEE för att skillnader 

mellan grupper. Metod för 

upprepad registrering.  

Antal deltagare: 108. 

Bortfall:6.  

Efter träningsinterventionen 

kunde en signifikant skillnad i 

skattningen av generell 

fatigue ses mellan 

interventions- och 

kontrollgruppen. 

 

Signifikansanalys mellan 

interventions- och 

kontrollgruppen:  

● Generell fatigue: p 

<0,01. 

Medelhög kvalitet 
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Hög kvalitet:  

RCT: tydligt studieprotokoll, tydligt syfte, stor population (Forsberg & Wengström, 2015).  
Kvasiexperimentella studier: Väldefinierad frågeställning, stort urval, adekvata statistiska metoder, validitets -och reliabilitetstestade instrument (Forsberg & Wengström, 2015). 

Medelhög kvalitet:  
Flera av kriterierna för hög kvalitet uppfylls men det finns även brister (Forsberg & Wengström, 2015).  

Låg kvalitet:  
RCT: Liten population, för många interventioner, otillräcklig statistisk styrka, stort bortfall, ej replikerbar (Forsberg & Wengström, 2015). 
Kvasiexperimentella studier: Liten population, ej validitets- och reliabilitetstestade instrument, icke adekvata statistiska metoder (Forsberg & Wengström, 2015). 
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Tai Chi Exercise 

for Cancer-Related 

Fatigue in Patients 

With Lung Cancer 

Undergoing 

Chemotherapy: A 

Randomized 

Controlled Trial. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Att undersöka 

effekten av Tai Chi 

på cancerrelaterad 

fatigue hos 

lungcancerpatienter 

behandlad med 

cytostatika 

Design: Prospektiv 

randomiserad kontrollerad 

interventionsstudie. 

Datainsamlingsmetod: 

enkäten Multidimensional 

Fatigue Symptom 

Inventory- Short form 

(MFSI-SF). 

Dataanalys: Chi- square, 

blandad linjär metod för 

upprepad registrering.  

Antal deltagare: 91. 

Antal bortfall: 6, dock 

analyseras alla värden 

enligt intention to treat 

analysis.  

Tai- Chi är en effektiv och 

signifikant intervention för 

hantering av generell och 

fysisk fatigue hos patienter 

med cytostatikabehandlad 

lungcancer. Ingen signifikant 

effekt kunde ses på den 

psykiska dimensionen 

 

Signifikansanalys mellan 
interventions- och 
kontrollgruppen:  

● Generell fatigue: p 
<0,05 

● Fysisk fatigue: p 
<0,05 

● Emotionell fatigue: 
p>0,05 

● Psykisk fatigue: 
p>0,05 

Medelhög kvalitet 
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Hög kvalitet:  

RCT: tydligt studieprotokoll, tydligt syfte, stor population (Forsberg & Wengström, 2015).  
Kvasiexperimentella studier: Väldefinierad frågeställning, stort urval, adekvata statistiska metoder, validitets -och reliabilitetstestade instrument (Forsberg & Wengström, 2015). 

Medelhög kvalitet:  
Flera av kriterierna för hög kvalitet uppfylls men det finns även brister (Forsberg & Wengström, 2015).  

Låg kvalitet:  
RCT: Liten population, för många interventioner, otillräcklig statistisk styrka, stort bortfall, ej replikerbar (Forsberg & Wengström, 2015). 
Kvasiexperimentella studier: Liten population, ej validitets- och reliabilitetstestade instrument, icke adekvata statistiska metoder (Forsberg & Wengström, 2015). 
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Effects of Tai Chi 

Exercise on 

Cancer-Related 

Fatigue in Patients 

With 

Nasopharyngeal 

Carcinoma 

Undergoing 

Chemoradiotherapy

: A Randomized 

Controlled Trial 

 

Att undersöka 

effekten av tai chi 

på cancerrelaterad 

fatigue hos 

patienter med 

nasofarynxcancer 

som genomgår 

cellgiftsbehandling. 

Även påverkan av 

tai chi på hjärtrytm 

och korrelation av 

hjärtrytm och 

fatigue.    

Design: Randomiserad 

kontrollerad 

interventionsstudie 

Datainsamlingsmetod: 

Självutvärdering genom 

MFSI-SF frågeformulär 

Dataanalys: jämförelse 
mellan kontrollgrupp och 
interventionsgruppen 
genom Chi-square test. 
Förhållandet mellan 
fatigue och hjärtrytm 
analyserades med en linjär 
regressionsmodell och 
partial korrelationsanalys. 
Data analyserades senare 
via ITT och PP.  

Antal deltagare: 114  

Bortfall: 31  

Efter cellgiftsbehandling 

uppvisade 

interventionsgruppen 

signifikant lägre grad av 

generell, fysisk samt 

emotionell fatigue. Ingen 

signifikant effekt på psykisk 

fatigue kan ses.  

 

Signifikansanalys mellan 
interventions- och 
kontrollgruppen:  

● Generell fatigue: p 
<0,01 

● Fysisk fatigue: p 
<0,01 

● Emotionell fatigue: p 
<0,01 

● Psykisk fatigue: 
p>0,05 

Hög kvalitet 



 
 

 


