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General Information 

 
Sammanfattning  
 
Bakgrund: Cancerfallen i Sverige fortsätter att öka. Bröstcancer är den vanligaste 

cancerformen bland kvinnor, ungefär var tredje kvinna drabbas. Biverkningarna av 

cancerbehandlingar är många, en av de vanligaste är fatigue som försämrar livskvaliteten hos 

de drabbade. Fysisk aktivitet har visat sig fungera som en icke-farmakologisk behandling för 

att minska fatigue.  

 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan fysisk aktivitetsnivå och 

upplevd fatigue samt sambandet mellan tid sedan diagnos och upplevd fatigue hos kvinnor 

med bröstcancer. 

 

Metod: Tvärsnittsstudien har en kvantitativ design där mängden fysisk aktivitet och fatigue 

undersöktes med webbenkäter. Fysisk aktivitet undersöktes med The International Physical 

Activity Questionnaire (IPAQ-SF) och fatigue med Functional Assessment of Chronic Illness 

Therapy – Fatigue (FACIT-F). 

 

Resultat: Resultatet av denna enkätstudie visade att 80% av respondenterna (n=70, 

medianålder 58 år) hade hög eller måttlig fysisk aktivitetsnivå, med ett medianvärde på 

1 905 MET-minuter (metabol ekvivalent) per vecka. De hade även måttlig till svår fatigue, 

medianvärdet var 35 av 52 (n=70). Sambandet mellan fysisk aktivitet och fatigue var lågt, 

r=0,08, p=0,57. Mellan sjukdomsduration och upplevd fatigue var sambandet också lågt, 

r=0,08, p=0,49. 

 

Slutsats: Kvinnor med bröstcancer i denna studie har måttlig till hög aktivitetsnivå som 

överstiger den generella fysiska aktivitetsnivån hos Sveriges befolkning. Respondenterna 

upplever viss grad av fatigue som inte påverkades av sjukdomsduration. Någon signifikant 

korrelation kunde inte påvisas. Ytterligare forskning krävs för att fastställa hur relationen 

mellan sjukdomsduration och fatigue ser ut. 
 
 

Nyckelord: Breast cancer, fatigue, physical activity, time since diagnosis.  
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Abstract 

Background: The cases of cancer in Sweden continues to increase. Breast cancer is the most 

common form of female cancer. Cancer treatments side-affects are many, a common one is 

fatigue. Physical activity has shown to work as a nonpharmacological treatment to decrease 

fatigue. 

Aim: The aim of this study was to investigate the association between the level of physical 

activity and self-perceived fatigue, also to investigate the association between time since 

diagnosis and self-perceived fatigue in women with breast cancer. 

Method: This cross-sectional study has a quantitative design where physical activity and 

fatigue is examined with a web based questionaire. Physical activity was measured with The 

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-SF) and fatigue with Functional 

Assessment of Chronic Illness Therapy – Fatigue (FACIT-F). 

Results: The results of this study showed that 80% of the respondents (n=70, median age 58 

years) had high or moderate physical activity level, a median of 1 905 MET-

minutes(metabolic equivalent)/week. The respondents (n=70) experienced a moderate to high 

fatigue, median value 35 of 52. The correlation between physical activity and fatigue was 

low, r=0,08, p=0,57 as well as between time since diagnosis and fatigue, r=0,08, p=0,49.  

Conclusion: Women with breast cancer in this study have shown to have a physical activity 

level that is higher than the average population of Sweden. They experienced fatigue, which 

was not affected of time since diagnosis.  No significant correlation was shown in any of the 

questions at issue. Further research is necessary to determine how fatigue is affected by time 

since diagnosis. 

 
 

Keywords: Breast cancer, fatigue, physical activity, time since diagnosis.  
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1. Bakgrund 
 
Cancerfallen i Sverige fortsätter att öka, antalet har sedan 1970-talet mer än fördubblats. Till 

viss del beror denna ökning på förbättrad diagnostik och utökad screening (1). 

Alkoholkonsumtion, rökning, ohälsosam kost samt låg fysisk aktivitet är även faktorer som 

ligger bakom ökningen. År 2017 fick 7 824 kvinnor i Sverige bröstcancerbesked (1). 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och står för ungefär 30% av all 

cancer bland kvinnor, under de senaste tio åren har ökningen av bröstcancer varit i genomsnitt 

2,4% per år (2). 

 

Cancerrelaterad fatigue är en av de mest frekvent förekommande biverkningarna av 

cancerbehandling (3) vilket definieras som en subjektiv känsla av trötthet, svaghet och 

avsaknad av energi (4). Det är en av de 10 högst rankade problem som bröstcancerpatienter 

rapporterar (5). De flesta patienter, cirka 70-100%, upplever fatigue i samband med sin 

bröstcancersjukdom (6). Fysisk aktivitet har visat sig fungera som icke-farmakologisk 

behandling för fatigue och ger positiv inverkan på fysisk funktion och psykologiska faktorer 

(5). Regelbunden fysisk aktivitet vid bröstcancer är förknippat med minskad risk för 

morbiditet och ökad livskvalitet (7). Studier visar dock att överlevande cancerpatienter 

tenderar att minska sin aktivitetsnivå jämfört med innan sin diagnos (7–9).  

 
 
1.1 Bröstcancer 

1.1.1	  ORSAK	  BRÖSTCANCER	  

	  
Orsaken till bröstcancer är inte fastställd med det finns dock många riskfaktorer. Hög ålder är 

en faktor som påverkar (10). Vid menstruationsdebut i tidig ålder eller bland kvinnor som går 

in i klimakteriet vid hög ålder ökar risken för bröstcancer. Det finns olika anledningar till att 

detta skulle påverka, men en anledning är att det ökar kvinnans reproduktiva år och 

könshormonerna östrogen och progesteron har en betydande roll för denna form av cancer.  

P-piller, hormonbehandling och graviditet i högre ålder ökar risken för bröstcancer. Även 

levnadsvanor såsom låg fysisk aktivitetsnivå, dålig kost, tobak och alkoholkonsumtion ses 

som riskfaktorer för att utveckla bröstcancer. Genetik är en annan riskfaktor som kan vara 

avgörande men som inte kan påverkas. Det beror då på mutationer i gener som finns för att 
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undvika och motverka cancer, men som istället orsakar den. Om det finns nära släkt som är 

drabbad så höjs risken för att själv drabbas (10). 

 

1.1.2 UPPKOMST AV CANCER 
 
I kroppen sker hela tiden celldelning där nya celler bildas och gamla celler dör. Det finns en 

balans i celldelningen som gör att kroppens alla organ och vävnader hela tiden har samma 

storlek (11). Om denna balans rubbas och en celltyp börjar dela sig snabbare än de gamla 

cellerna dör, så bildas en cellklump som börjar växa. Detta kallas för tumör. Om tumören 

växer in i omkringliggande vävnad och förstör dess struktur eller sprider sig till andra delar av 

kroppen kallas det för cancertumör. Typisk karaktär för cancerceller är att de delar sig 

okontrollerat och har förlorat sin tillväxtkontroll. Cancerceller som växer igenom kärlvägg till 

lymfsystemet eller blodkärl och transporteras till helt andra delar av kroppen kan sedan börja 

dela sig och bilda nya tumörer som kallas metastaser. Alla sorters celler i kroppen kan börja 

dela sig okontrollerat och bilda cancerceller (11).  

 

1.1.3 BEHANDLING  
 
Vid cancer ges olika sorters behandling beroende på sjukdomsförloppet, tid i sjukdom, 

stadium och typ av cancer, något som också påverkar är hur mycket cancern spridit sig samt 

individens fysiska tillstånd. Behandling som finns att tillgå är bland annat kirurgi, 

strålbehandling, hormonell behandling, cytostatika (cellgifter) eller antikroppar (10). Fysisk 

aktivitet fungerar även som behandling för bröstcancerpatienter genom minskad risk för 

återfall och förbättrar överlevnad (7,12). Hjälp med psykologisk behandling eller anpassning 

för den sorg som kan uppstå efter ett cancerbesked kan erbjudas och har visat på ökad 

livskvalitet (13). 

 

Bröstcancer behandlas främst med kirurgi. Det är dock vanligt att tumören förbehandlas med 

cytostatika före operation. Trots operation behövs ofta kompletterande behandling. Det kan 

vara strålbehandling, cytostatika eller hormonell behandling. Vid större cancertumörer kan 

hela bröstet behöva opereras bort (10). Bröstrekonstruktion kan också vara aktuellt för de som 

behövt operera bort brösten på grund av ökad ärftlighet för sjukdomen (14). 
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Strålningsbehandling används oftast efter operation för att ta bort eventuellt kvarliggande 

cancerceller i eller kring operationsområdet och det minskar risken för återfall. 

Strålbehandling brukar ges efter cytostatika om båda behandlingarna ska ges. Cytostatika 

används ofta som komplettering till annan behandling men leder till många biverkningar (10). 

 

1.2 Fatigue 

Cancerrelaterad fatigue är en av de mest frekvent förekommande biverkningarna av 

cancerbehandling (3). I samband med sin bröstcancersjukdom upplever 70-100 % av 

patienterna fatigue (6). Det påverkar såväl biologiska som psykosociala faktorer, ger inverkan 

på fysisk funktion samt förmågan att delta i dagliga aktiviteter (15). Ungefär 30-60% av 

bröstcancerpatienterna rapporterar måttlig till svår fatigue under pågående behandling vilket i 

vissa fall kan leda till avbruten behandling. Året efter genomförd behandling minskar fatigue 

hos patienterna även om en signifikant andel patienter fortsätter att uppleva trötthet i månader 

och till och med år efter framgångsrik behandling (16,17). Studier som undersökt fatigue hos 

canceröverlevande visar att cirka en fjärdedel till en tredjedel upplever fortsatt fatigue upp till 

tio år efter diagnos (18,19).  

 

Fatigue är ett komplext fenomen som skiljer sig från vanlig trötthet eftersom det inte 

förbättras av vila eller sömn (20). Högst prevalens ses under pågående strålningsbehandling 

(4). Orsakerna till fatigue är multifaktoriella och kan bero på sjukdomen eller dess behandling 

(4). Kronisk fatigue definieras som en ökad nivå av upplevd fatigue under mer än sex 

månader. Detta drabbar ungefär 30% av bröstcancerpatienter mer än fem år efter avslutad 

behandling vilket signifikant påverkar daglig funktion och livskvalitet (4).  

 

1.3 Fysisk aktivitet  
Fysisk aktivitet definieras som all kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen (21). Fysisk 

aktivitet karakteriseras genom fyra faktorer: frekvens, intensitet, tid och typ (21). MET-

minuter (metabol ekvivalent) är ett mått på energiförbrukning där intensiteten påverkar värdet 

mest. En högre ansträngningsgrad ger högre multipliceringsvariabel och fler antal MET-

minuter per vecka (22). 
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1.3.1 WHOS REKOMMENDATIONER 
	  
World Health Organisation, WHO, har genom rådande evidens gjort en sammanställning av 

rekommendationer gällande frekvens, intensitet och typ av fysisk aktivitet. För kvinnor och 

män i åldrarna 18-64 år är rekommendationerna minst 150 minuter aerob fysisk aktivitet med 

måttlig intensitet per vecka, alternativt 75 minuter aerob fysisk aktivitet med hög intensitet 

eller en likvärdig kombination av dem båda (23). 
 

1.3.2 FYSISK AKTIVITET VID CANCER 
 
Personer med cancer rekommenderas aerob och anaerob fysisk aktivitet (23). Det finns många 

positiva effekter av fysisk aktivitet som förbättrad funktionsförmåga och livskvalitet samt 

minskad fatigue (12). Fysisk aktivitet minskar även risk för återfall samt förbättrar överlevnad 

hos bland annat bröstcancerpatienter (7,12). Träningen bör anpassas efter dagsform och 

eventuella behandlingsbiverkningar. Vanligaste biverkningarna är trötthet, illamående och 

ledvärk. Vid cytostatikabehandling bör träningen anpassas efter förmåga och funktion då 

dagsformen kan fluktuera mycket. Rekommendationer om fysisk aktivitet vid cancer 

motsvarar allmänna rekommendationer för att förebygga andra sjukdomar som exempelvis 

fetma, typ 2-diabetes och högt blodtryck (12). 

Fysisk aktivitet minskar risken att drabbas av cancer, men alla kan drabbas. Vissa av de som 

tränar regelbundet innan sin cancerdiagnos upplever ofta att det hjälpte dem att ta sig igenom 

den tuffa tiden under sjukdomen. Träningen gör nytta även under behandling, eftersom fysisk 

aktivitet kan minska upplevd fatigue samt gör det är lättare att behålla vikten och öka 

muskelmassa (24). Andra effekter som välmående, en känsla av att vara stark och en känsla 

av självomhändertagande har stor inverkan på måendet. Effekterna kvarstår lång tid efter 

avslutad träning. De som undviker att röra på sig ökar ofta sina negativa symtom av 

behandlingen och därför är fysisk aktivitet något som rekommenderas om kroppen tillåter 

(24).  
 

1.4 Samband mellan fysisk aktivitet och fatigue 

Symptom som fatigue, depression och oro är bland de 10 högst rankade problem som 

bröstcancerpatienter rapporterar. I en randomiserad kontrollerad studie (5) har träning visat 

sig fungera som icke-farmakologisk behandling för dessa symptom. Potentiella mekanismer 
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för detta är fördelaktiga förändringar för inflammation, hormoner, kroppssammansättning, 

kardiorespiratorisk uthållighet och autonom funktion (5).  

 

Enligt en meta-analys (25) har fysisk aktivitet visat sig minska fatigue efter 

strålningsbehandling och kemoterapi. Patienter som fick träning som intervention efter 

kemoterapi och strålningsbehandling visade minskade nivåer av upplevd fatigue jämfört med 

kontrollgruppen som inte tränade. Träningen gav även positiv inverkan på fysisk funktion och 

psykologiska faktorer. Förbättringen av trötthet och fysisk funktion var mer uttalad efter 

behandling jämfört med under behandling (25). 

1.5 Samband mellan sjukdomsduration och fatigue 
Kvinnor med bröstcancer som rapporterar högre nivå av fatigue 1-5 år efter diagnos 

rapporterar också mer fatigue 5-10 år efter diagnos. Fluktuationer kring fatigue förekommer 

och varierar under sjukdomens förlopp (19). 

1.6 Bröstcancerföreningar 
Bröstcancerförbundet är en ideell patientorganisation som stödjer forskning och de har 

medlemmar nationellt och internationellt. Visionen är att sprida kunskap kring prevention 

samt finansiera forskning. De jobbar för tidig upptäckt, bra behandling, rätt rehabilitering, god 

palliativ vård, psykosocialt stöd, utbildning och information (26). Till Bröstcancerförbundet 

finns lokala Bröstcancerföreningar som arbetar länsövergripande med att möta personer med 

bröstcancerdiagnos och deras närstående. Där finns möjlighet att träffa andra i samma 

situation, få prata och sätta ord på sina tankar.  
 

2. Problemformulering  

Att vara fysiskt aktiv både under och efter cancerbehandling minskar negativa effekter efter 

bröstcancerdiagnos och dess behandling (25). Personer med bröstcancer minskar sin fysiska 

aktivitetsnivå efter diagnos trots att budskapet att vara fysiskt aktiv rekommenderas för att 

förbättra livskvalitet och överlevnad. Mer arbete behövs inom området för att öka förståelsen 

kring fysisk aktivitet för dessa patienter (7). Förhoppningen med denna studie var att 

eventuellt visa vilket samband som fanns mellan självrapporterad fysisk aktivitet och upplevd 

fatigue hos kvinnor med bröstcancer.  
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Upplevd fatigue har tidigare studerats hos personer med cancer, både under pågående och 

efter avslutad behandling. Studier visar att cirka en fjärdedel till en tredjedel upplever fortsatt 

fatigue upp till tio år efter diagnos (18,19). Tidigare forskning om fatigue och 

sjukdomsduration har gjorts på patienter (4) samt personer som diagnosticerats med tidigt 

stadium av bröstcancer som blivit friskförklarade (19). Däremot har vi inte hittat studier 

gjorda om detta hos kvinnor med bröstcancer som är medlemmar i Bröstcancerföreningar. Att 

studera denna grupp är relevant då den inte är så uppmärksammad i aktuell forskning.  

2.1 Syfte 
 
Syftet med denna studie var att undersöka kvinnor med bröstcancer som är medlemmar i 

Bröstcancerföreningar. Självrapporterad fysisk aktivitetsnivå och upplevd fatigue 

undersöktes. Även sambandet mellan fysisk aktivitetsnivå och fatigue samt sambandet mellan 

tid sedan diagnos och fatigue studerades. 

2.2 Frågeställningar 
	  

• Hur fysiskt aktiva mätt i MET-minuter med självskattningsformuläret IPAQ-SF (The 

International Physical Activity Questionnaire Short Form) är kvinnor med 

bröstcancer? 

• Hur mycket fatigue mätt med självskattningsformuläret FACIT-F (Functional 

Assessment of Chronic Illness Therapy – Fatigue) upplever kvinnor med bröstcancer? 

• Vilket är sambandet mellan fysisk aktivitet mätt med IPAQ-SF och fatigue mätt med 

FACIT-F hos kvinnor med bröstcancer? 

• Vilket är sambandet mellan sjukdomsduration mätt i antal månader och upplevd 

fatigue mätt med FACIT-F hos kvinnor med bröstcancer? 

3. Metod  

3.1 Design  
Denna tvärsnittsstudie har en icke-experimentell, korrelativ, kvantitativ design där sambandet 

mellan mängden fysisk aktivitet och fatigue undersöktes med webbenkäter. I denna studie 

fanns ingen tidsaspekt utan data samlades in under ett tillfälle där jämförelsen gjordes, det vill 

säga en tvärsnittsundersökning. Samband innebär att företeelser mäts där korrelationen mellan 



7	  
	  

General Information 

två variabler undersöks (27), i detta fall fysisk aktivitet och fatigue samt sjukdomsduration 

och fatigue. 

 

3.2 Urval  
Bekvämlighetsurval. Svar från minst 30 personer eftersträvades. Respondenterna delades in i 

två olika grupper där den ena gruppen bestod av de med aktiv sjukdom och den andra 

innefattade hela gruppen.  

Inklusionskriterier: kvinna med bröstcancer, medlem i någon Bröstcancerförening i Sverige, 

kunna förstå svenska i tal och skrift. 

Exklusionskriterier: bristfällig ifyllnad av formulär. 

3.3 Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingsmetoden som användes var enkäter, en gällande fysisk aktivitet och en om 

fatigue. Deltagarna fyllde även i ålder, sjukdomsduration, behandling och eventuell 

friskförklaring (se bilaga 1). För att mäta mängden fysisk aktivitet användes frågeformuläret 

IPAQ-SF (short form), (se bilaga 2). IPAQ är ett vanligt mätinstrument för fysisk aktivitet. 

Det är designat som ett standardiserat självrapporteringsformulär och kan ge forskare en 

uppskattning av fysisk aktivitet och stillasittande för personer i åldrarna 15-69 år (28). 

Resultat från en tidigare studie har visat på acceptabel nivå av validitet vid mätning av fysisk 

aktivitet i jämförelse med accelerometermätning. IPAQ har visat på validitet för parametrarna 

stillasittande och veckodagar (29). Enkäten riktar sig till de senaste 7 dagarna och berör frågor 

om stillasittande och fysisk aktivitet med olika ansträngningsgrad. För att räkna ut den fysiska 

aktivitetsnivån räknas durationen ut (min/dag) samt frekvensen (dagar/vecka), där fler 

minuter och antal dagar indikerar högre aktivitetsnivå (30). Slutvärdet blir i MET-minuter per 

vecka och är ett mått på energiförbrukning. Hänsyn tas till intensiteten i form av tid och 

duration i mycket ansträngande aktiviteter, måttligt ansträngande aktiviteter samt promenader. 

Det finns tre nivåer av fysisk aktivitet för att klassificera populationer: låg, måttlig och hög 

(22).   

 

För att mäta fatigue användes frågeformuläret FACIT-F (se bilaga 3). FACIT-F omfattar 13 

frågor med en 5-gradig skala från 0-4, där 0 = inte alls och 4 = väldigt mycket. Varje enskilt 

svar från formuläret beräknas och ger sedan en slutgiltig poäng, Fatigue Subscale score (FSS) 

som anger värdet och nivån av upplevd fatigue. Maxpoängen är 52 och höga poäng vid 
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uträkning indikerar mindre grad av fatigue och bättre livskvalitet (31). Det är ett validerat 

instrument som används för patienter med cancer. Formuläret har utmärkta psykometriska 

egenskaper inklusive reliabilitet vid upprepade test (32). FACIT-F har även intern 

överensstämmelse vid både enstaka och upprepade test vilket visar förmåga att användas som 

ett självständigt, kort, endimensionellt mått på fatigue (31). 

 

3.4 Genomförande 

Datainsamlingen var i form av webbenkät utformat genom Google formulär där frågorna var 

tagna direkt från IPAQ och FACIT-F, vilket säkerställde validiteten av de ursprungliga 

formulären. I webbenkäten lades även några tilläggsfrågor om sjukdomsduration, 

friskförklaring och behandling till. Datainsamlingen ägde rum under tre veckor i september 

2019 och webbformuläret stängdes ner när önskat antal svar samlats in. Förfrågan skickades 

ut via mail till alla Bröstcancerföreningar i Sverige där mailadresser fanns tillgängliga via 

Bröstcancerförbundets hemsida. De föreningar som var villiga att samarbeta var föreningarna 

i Uppsala, Örnsköldsvik, Skåne, Örebro, Jämtland-Härjedalen samt Medelpad. Enkäten 

skickades ut via mail och via länk till en Facebook grupp. Medlemmarna fick sedan själva 

välja kring deltagande eller inte. Informationsblad skickades till föreningarna (se bilaga 4) i 

samband med enkätutskick. Informationsblad till medlemmar (se bilaga 5) fanns att läsa innan 

ifyllnad av enkät.  

3.5 Databearbetning 
Databearbetningen i denna studie var statistisk. Med hjälp av statistiska metoder analyserades 

och studerades epidemiologisk data från denna tvärsnittsundersökning. Gällande korrelation 

var p<0,05 statistiskt signifikant. Mätinstrumentet för fatigue, FACIT-F är på ordinal 

skalnivå. Ordinalskala innebär att kategorierna har en naturlig rangordning. Måttet på fysisk 

aktivitet, IPAQ, som är i MET-minuter är på kvotskalenivå. Sjukdomsduration som anges i 

antal månader är också på kvotskalenivå. Enligt kvotskalan är det lika långt mellan varje 

skalsteg och negativa värden kan inte förekomma, istället finns en absolut nollpunkt (27). 

 

Frågeställningen ”Hur fysiskt aktiva mätt i MET-minuter med självskattningsformuläret 

IPAQ är kvinnor med bröstcancer?” och frågeställningen ”Hur mycket fatigue mätt med 

självskattningsformuläret FACIT-F upplever kvinnor med bröstcancer?” är deskriptiva och 
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beskrevs med hjälp av median och kvartilavstånd. Data analyseras med icke-parametriska och 

parametriska metoder.  

 

För frågeställningen ”Vilket är sambandet mellan fysisk aktivitet mätt med IPAQ och fatigue 

mätt med FACIT-F hos kvinnor med bröstcancer?” och frågeställningen ”Vilket är sambandet 

mellan sjukdomsduration mätt i antal månader och upplevd fatigue mätt med FACIT-F hos 

kvinnor med bröstcancer?” användes Spearmans rangkorrelationskoefficient för att beräkna 

samband. Det är ett icke-parametriskt mått för sambandet mellan två rangordnade 

observationsserier och uppskattar hur väl sambandet mellan två variabler kan beskrivas. Data 

redovisas med icke-parametrisk statistik utifrån korrelationskoefficient med tillhörande p-

värde (27).  

 

3.5.1 DATABEARBETNING AV IPAQ 
 
Svaren angavs i minuter och timmar. Timmar räknades om till minuter. En respondent hade 

avgivit ett extremvärde, detta ansågs som ett tolkningsfel av frågan och korrigerades, värdet 

700 minuter måttlig intensitet varje dag i sex dagar korrigerades till 70 minuter. I de fall där 

respondenten avgivit sitt svar med ett tidsspann (t.ex. 40-60 minuter) användes medelvärdet 

vid uträkning. Alternativet ’Vet ej’ fanns med då tid i aktivitet skulle anges. Detta innebar att 

respondenter som angivit ’Vet ej’ som svar på frågor kring fysisk aktivitet inte kunde få ett 

totalvärde i MET-minuter kring fysisk aktivitet per vecka.  

 

För att räkna ut resultatet användes IPAQ Scoring Protocol (33). Den totala fysiska aktiviteten 

per vecka räknades ut och kategoriserades i tre olika grupper: låg, måttlig och hög. Minuterna 

räknades om till MET-minuter som är ett mått på energiförbrukning där intensiteten avgör 

värdet. Med tanke på att icke-normal fördelning av energiförbrukning förekommer i många 

populationer rekommenderas det enligt IPAQ Scoring Protocol att resultatet presenteras med 

hjälp av medianvärde istället för medelvärde.   

 

3.5.2 DATABEARBETNING AV FACIT-F 
 
För bearbetning av svaren från FACIT-F användes Fatigue Subscale Scoring Guideline (34). 

Värdet av varje enskilt svar räknades ut och sedan adderades alla svar till en total summa. 
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Summan multiplicerades med 13 och dividerades sedan med antalet besvarade frågor vilket 

gav ett slutgiltigt värde, FSS. Om svar hade saknats på någon fråga hade detta markerats med 

ett X. Eftersom formuläret var webbaserat kunde respondenten välja mellan siffrorna 0-4, svar 

krävdes på varje rad för att kunna gå vidare till nästa fråga.  

3.6 Etiska överväganden 
Deltagandet i studien var frivilligt. All insamlad data behandlades och förvarades så att 

obehöriga inte kom åt den, inga namn eller personnummer samlades in. Frågorna kring 

fatigue och fysisk aktivitetsnivå kan upplevas obekväma att svara på för patientgruppen. För 

att undvika detta informerades deltagarna i förväg i form av informationsblad innan ifyllnad 

av webbenkät. Ett informationsblad skickades ut till ansvarig på den lokala 

Bröstcancerföreningen. Information gavs till deltagarna innan om att det var ett frivilligt 

deltagande i samband med ifyllnad av webbenkät. De frågeformulär som användes är 

beprövade och valida. 

4. Resultat 
I studien deltog 73 respondenter som uppfyllde kriterierna för urvalet och de var i åldrarna 

26-80 år, med ett medianvärde på 58 år, nedre kvartil på 50 år och övre kvartil på 66 år. Tre 

av respondenterna hade fyllt i enkäten bristfälligt och inkluderades inte i resultattolkningen 

enligt exklusionskriterier. Samtliga deltagare var kvinnor. Totalt 15 respondenter av de 70 

som deltog angav ’Vet ej’ som svar en eller flera gånger i IPAQ formuläret, vilket gav ett 

bortfall på 21,4%. Redovisning av resultatet på IPAQ innefattar därför 55 respondenter. Inget 

bortfall gällande formuläret FACIT-F fanns.  

4.1 Fysisk aktivitetsnivå  
De flesta av respondenterna hade hög eller måttlig aktivitetsnivå, endast en liten andel hade 

låg aktivitetsnivå (figur 1). För hela gruppen hade 16,4% låg, 40% måttlig och 43,6% hög 

aktivitetsnivå. För de med aktiv sjukdom hade 20,4% låg, 38,6% måttlig och 41% hög 

aktivitetsnivå. Medianvärdet för hela gruppen (n=55) var 1 905 MET-minuter per vecka, övre 

kvartil 3 573 MET-minuter per vecka, nedre kvartil 740 MET-minuter per vecka, 

variationsbredd 6 286 MET-minuter per vecka. Medianvärdet för de som inte blivit 

friskförklarade och fortfarande hade en aktiv sjukdom (n=44) var 1 716 MET minuter per 
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vecka, övre kvartil 3 782 MET-minuter per vecka och nedre kvartil 753 MET-minuter per 

vecka, variationsbredd på 6 286 MET-minuter per vecka. 

 

 
Figur 1. Total fysisk aktivitetsnivå/vecka för hela gruppen samt de med aktiv sjukdom baserat på MET-minuter 

per vecka från alla med korrekt ifyllt IPAQ-formulär. X-axeln visar de tre olika grupperna: låg, måttlig och hög. 

Y-axeln visar antal personer för respektive aktivitetsnivå (Hela gruppen n= 55), (Aktiv sjukdom n=44).  

4.2 Upplevd grad av fatigue  
Respondenterna (n= 70) fick ett slutgiltigt värde i Fatigue Subscale score (FSS). 

Respondenterna upplevde måttlig till svår fatigue. Medianvärdet var 35 poäng (FSS), övre 

kvartil var 44 FSS och nedre kvartil var 26 FSS, variationsbredden var 44. Deltagarna som 

fortfarande hade en aktiv sjukdom (n= 44) hade medianvärde på 35,5 FSS, övre kvartil är 44 

FSS och nedre kvartil var 26,5 FSS. Variationsbredd för de med en aktiv sjukdom var också 

44.  

4.3 Sambandet mellan självrapporterad fysisk aktivitet och upplevd fatigue 
Sambandet mellan fysisk aktivitet och upplevd grad av fatigue var lågt, r=0,08 både för hela 

gruppen och för de som fortfarande hade en aktiv sjukdom (tabell 1).  
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4.4 Sambandet mellan sjukdomsduration och upplevd fatigue  
Sambandet mellan sjukdomsduration och upplevd grad av fatigue var lågt. Hela gruppen 

r=0,08, de som fortfarande hade en aktiv sjukdom r=0,24 (tabell 1).  

 

För sjukdomsduration räknat på antal månader med sjukdom (n=70), medianvärdet var 52 

månader, övre kvartil 81 månader, nedre kvartil 23 månader, variationsbredd 302 månader. 

Räknat med de som fortfarande hade en aktiv sjukdom (n=44) var medianvärdet 56 månader, 

övre kvartil 100 månader, nedre kvartil 26 månader, variationsbredd 302 månader.  

 
Tabell 1. Samband mellan självrapporterad fysisk aktivitetsnivå (FA) och fatigue samt mellan sjukdomsduration 

och fatigue.  

Antal svar Samband FA och fatigue 

FA alla (n=55) r = 0,08 (p-värde 0,57) 

FA aktiv sjukdom (n=44) r = 0,08 (p-värde 0,63) 

 Samband sjukdomsduration och fatigue 

Duration alla (n=70) r = 0,08 (p-värde 0,49) 

Duration aktiv sjukdom (n=44) r = 0,24 (p-värde 0,09) 

 

5. Diskussion 

Resultatet av denna enkätstudie visade att de flesta av kvinnorna med bröstcancer hade hög 

respektive måttlig självrapporterad fysisk aktivitetsnivå. Resultatet visade också att 

respondenterna upplevde måttlig till svår fatigue. Utifrån studiens frågeställningar gällande 

samband mellan fysisk aktivitetsnivå och upplevd fatigue samt sjukdomsduration och upplevd 

fatigue var korrelationen mycket låg. 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 FYSISK AKTIVITETSNIVÅ 
 

I vår enkätstudie hade deltagarna en fysisk aktivitetsnivå på 1 905 MET-minuter per vecka 

(n=55, hela gruppen) respektive 1 716 MET-minuter per vecka (n=44, aktiv sjukdom). 

WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet är minst 150 minuter på måttlig intensitet eller 
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75 minuter på hög intensitet för att främja hälsa och förebygga sjukdomar (23). Det motsvarar 

600 MET-minuter per vecka (22). I vår studie uppnådde 76% av respondenterna dessa 

rekommendationer. Jämförelsevis är det 64% av Sveriges befolkning som uppnår 

rekommendationerna. Gruppen som undersökts i vår enkätstudie anses vara fysiskt aktiva på 

en måttlig aktivitetsnivå (22). Det har dock visat sig att bröstcancerpatienter tenderar att 

överskatta sin fysiska aktivitet samtidigt som de underskattar tiden de är inaktiva (35,36). 

Detta kan ha bidragit till att många av respondenterna i vår studie uppnått 

rekommendationerna kring fysisk aktivitet enligt WHO, samt att 80% uppnått hög eller 

måttlig nivå i MET-minuter per vecka enligt IPAQ Scoring protocol. Det kan även vara så att 

de som valt att delta i vår studie hade ett intresse för fysisk aktivitet vilket kan ha påverkat 

resultaten.  

 

Värt att anmärka är att det är en större andel som är fysiskt aktiva enligt rekommendationer 

från denna studie än vad hela Sveriges befolkning är. Tidigare forskning har visat på att 

personer med bröstcancer tenderar att minska fysisk aktivitet efter diagnos (7).  

Några slutsatser kring detta kan inte dras då några uttalanden kring respondenternas fysiska 

aktivitet innan diagnosen inte kan göras. Det finns ingen annan studie gjord på medlemmar i 

Bröstcancerföreningar, vilket kan innebära att dessa medlemmar faktiskt är mer aktiva jämfört 

med resten av Sverige eller att de överskattat sin fysiska aktivitetsnivå. 

 

Resultatet från vår studie visar att kvinnor med bröstcancer som inte blivit friskförklarad än 

och är medlemmar i en Bröstcancerförening hade ett medianvärde på 1 716 MET-minuter per 

vecka. En studie som undersökt fysisk aktivitetsnivå och överlevnad bland 

bröstcancerpatienter har fått fram ett medianvärde för fysisk aktivitetsnivå på 480 MET-

minuter per vecka (37). Den studien använde sig också av självskattningsformulär med 

ifyllnad av fysisk aktivitet under en veckas tid. Liknande åldersgrupp undersöktes och även 

liknande tid gällande sjukdomsduration. Däremot fanns en skillnad i antalet personer som 

undersöktes. Vår studie innefattade 44 personer och deras studie innefattade 4 482 personer. 

Vilket innebär att vår studie ungefär har en hundradel i jämförelse med deras antal deltagare. 

Det är troligtvis en faktor som påverkar denna stora skillnad i MET-minuter per vecka.  
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5.1.2 UPPLEVD GRAD AV FATIGUE 
 
Medianvärdet i vår studie var 35,5 FSS. En totalpoäng under 30 FSS ger indikation på svår 

fatigue (31). Det innebär att de flesta av respondenterna i vår studie inte upplevde svår 

fatigue. I en norsk studie (38) undersöktes fatigue hos kvinnliga bröstcancerpatienter över 18 

år, 1-2 år efter operation och jämfördes med en kontrollgrupp. I studien deltog 196 patienter 

som delades in i två grupper och en kontrollgrupp på 101 kvinnliga blodgivare. Upplevd 

fatigue mättes med formuläret FACIT-F. Patienterna rapporterade mer upplevd fatigue än 

kontrollgruppen. Medelvärdet för upplevd fatigue i patientgruppen var 32,8 FSS vilket är 

liknande medianvärdet i vår studie.  

 

Studier gjorda på canceröverlevande visar att ungefär en fjärdedel till en tredjedel upplever 

fortsatt fatigue upp till tio år efter diagnos (18-19). I vår studie deltog respondenter som levt 

med sin sjukdom över 20 år samt de som fått sin diagnos under det här året. Hittills finns lite 

information gällande mönstret kring fatigue hos canceröverlevande. Det är oklart om det är ett 

symptom som kommer och går med perioder av ökad energi eller är relativt konstant från dag 

till dag (19). 

 

5.1.3 FYSISK AKTIVITET OCH UPPLEV FATIGUE 
 

Denna studie visade på en mycket låg korrelation mellan fysisk aktivitet och fatigue.  

Andra studier har visat på att det finns ett samband. En metaanalys (25) säger att träning efter 

behandling vid cancersjukdom gav minskad fatigue för interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen som inte tränade. Metaanalysen undersökte en större grupp än i vår studie 

vilket kan ha bidragit till att de fick fram ett samband, den innehöll 25 RCT och  

3 418 bröstcancerpatienter. De var i åldrarna 18 och uppåt och alla hade genomgått operation 

samt strålning och/eller cytostatika. Patienterna var i tidigt stadie i sin behandling och fått sin 

diagnos för ungefär 1 år sedan (25). Vår studie hade inte samma omfattning som 

metaanalysen men liknande undersökningssätt då det användes självskattningsformulär både 

för fysisk aktivitet samt fatigue/livskvalitet. I vår studie fanns ett spann på sjukdomsduration 

med ett medianvärde på 52 månader i jämförelse med metaanalysen där majoriteten av 

deltagarna fått sin diagnos för högst 12 månader sedan. Dessa faktorer kan påverka att 

korrelation kunde påvisas mellan fatigue och fysisk aktivitet i metaanalysen och inte i vår 

studie.  



15	  
	  

General Information 

5.1.4 SJUKDOMSDURATION OCH UPPLEVD FATIGUE 
 
Denna studie visade på låg korrelation mellan sjukdomsduration och upplevd fatigue. Det kan 

bero på att behandlingen kan ha utförts olika tid efter diagnos för respondenterna som deltog i 

studien. Eftersom cancerrelaterad behandling har inverkan på upplevd fatigue (16,17) kan det 

vara en bidragande faktor till att ingen korrelation kunde påvisas.  

 

I vår enkätstudie fanns ett brett spann gällande sjukdomsduration, de som fått sin diagnos 

under detta år samt de som levt med sjukdomen i många år. En tidigare studie (19) har visat 

att kvinnor som rapporterar högre nivåer av fatigue 1-5 år efter diagnos också rapporterar mer 

fatigue 5-10 år efter diagnos. Studien har också visat att fluktuationer kring fatigue 

förekommer och att deltagare i studien flyttades mellan olika fatigue-grupper under 

uppföljningstiden. Det kan förklara varför ett samband mellan sjukdomsduration och fatigue 

kan vara svår att hitta, eftersom fatiguen eventuellt varierar under sjukdomens förlopp.  

5.2 Metoddiskussion 
	  
En kvantitativ design valdes med fokus på fysisk aktivitet och fatigue som undersöktes med 

webbenkäter, alla Bröstcancerföreningar runt om i Sverige tillfrågades. Användning av 

webbenkäter gjorde det enkelt och flexibelt för deltagarna att delta i studien. En annan positiv 

sak med webbenkäter var att svaren enkelt gick att göra beräkningar på.  

 

Under datainsamlingen upptäcktes brister i utformningen av enkäten IPAQ. Eftersom 

formuläret består av svarsalternativ där respondenten själv får skriva i ett svarsalternativ gavs 

det vissa svar som behövde korrigeras av författarna. Ofullständiga och orimliga svar förekom 

vilket gav extremvärden samt att några bortfall fanns där respondenterna inte fyllt i något utan 

lämnat en tom ruta. Formuläret mäter fysisk aktivitet i åldrarna 15-69 år och rekommenderas 

att inte användas i andra åldrar (22). I denna studie fanns 12 respondenter som var över detta 

åldersspann och endast fem som var över 72 år av de totalt 70 som fyllt i. Författarna ansåg 

dock att IPAQ var det formulär som var mest lämpligt för att mäta fysisk aktivitetsnivå och att 

det ändå gick att använda då det endast var få respondenter som var över 69 år. En nackdel 

med IPAQ är att det blev en del bortfall på grund av svarsalternativet ’Vet ej’. Det framgår 

inte i IPAQ Scoring Protocol hur detta svarsalternativ bör tolkas och värderas. Författarna 
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valde därför att bortse från de som valt att svara ’Vet ej’ i formuläret när de totala MET-

minuterna skulle räknas ut.  

 

Frågeformuläret IPAQ grundar sig på respondenternas subjektiva rapportering. Även om 

instrumentet används i många undersökningar är objektiva mätningar av fysisk aktivitet mer 

tillförlitligt för att kunna säkerställa träningsmängd och effektivitet av exempelvis en 

träningsintervention (39). En studie som jämfört IPAQ med accelerometermätning visar att 

respondenter rapporterar mer fysisk aktivitet och underrapporterar stillasittande tid i 

jämförelse accelerometermätning (40). Subjektiva metoder som frågeformulär är dock 

användbara för storskalig screening eftersom de är billiga och lätta att administrera (35).  

 

Utformningen av formuläret FACIT-F var i form av siffror som kryssades i. Svar krävdes på 

varje rad i webbenkäten vilket gjorde att det inte blev några bortfall. Här används endast 

totalvärdet för tolkning av resultatet. Något som skulle kunna ses som en brist med formuläret 

är att positiva och negativa påståenden blandas vilket kan förvirra respondenterna gällande 

svarsalternativens position i förhållande till varandra.   

 

En inledande fråga om behandling togs upp i formuläret (bilaga 1), detta för att författarna 

ville ha möjlighet att kategorisera respondenterna i olika grupper utifrån behandling. En 

bristfällig del i utformningen var att någon fråga kring när behandlingen genomgåtts inte 

fanns med. Några slutsatser kan därför inte dras gällande typ av behandling och upplevd grad 

av fatigue. Informationen kring behandling tillförde därför inte så mycket och valdes att 

bortses från vid resultaträkningen.  

5.3 Generaliserbarhet 
Respondenter som deltagit i vår studie är medlemmar i Bröstcancerföreningar runt om i 

Sverige. Vilken förening respektive respondent tillhörde är inget författarna vet då detta inte 

var något som frågades om. Det går därför inte att uttala sig om att mer/mindre fysisk aktivitet 

utförs i en region jämfört med en annan, dessutom är antalet respondenter för få för att ha 

kunnat dra sådana slutsatser. Möjligtvis kan resultaten generaliseras till personer med 

bröstcancer som är medlemmar i Bröstcancerföreningar i Sverige. Dock bör tas i beaktande 

att det är få deltagare i studien och att det sannolikt är personer som är intresserade av fysisk 
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aktivitet som svarat på enkäten. Vilket visas av den höga nivån av fysisk aktivitet i denna 

studie.  

6. Etisk diskussion, samhällelig och klinisk nytta 

6.1 Etisk diskussion  
I informationsformuläret till deltagarna (bilaga 5) står det som överskrift ’Fysisk aktivitet och 

upplevd fatigue hos kvinnor med bröstcancer’, då detta är titeln på arbetet. Längre ner i 

beskrivningen av projektet används bara könsneutrala ord som exempelvis 

’bröstcancerpatienter’ och ’medlemmar i föreningar’. Detta kan ha lett till att om en individ 

identifierar sig som något annat än kvinna kanske hen redan vid första meningen slutade läsa 

och inte heller besvarade enkäten. Det kan i sin tur ha lett till att vi bara fått in svar från 

kvinnor. Ur ett etiskt perspektiv skulle denna inledande mening som innehåller ordet kvinnor 

eventuellt tas bort eller korrigeras.  

 

Till studien användes bara kvinnliga deltagare. I de inledande frågorna (bilaga 1) skulle kön 

anges där alternativen kvinna/man/annat fanns. De olika alternativen fanns med för att inte 

kränka eller exkludera någon från studiens informationsinsamling. Svaren som kom in var 

dock exklusivt från kvinnliga deltagare och därför uppstod inget problem kring hur detta 

skulle hanteras i databearbetningen.  

6.2 Samhällelig nytta  
Att bli mer fysisk aktiv är något alla i samhället kan dra nytta av (41). Regelbunden fysisk 

aktivitet kan minska risken för olika medicinskt kroniska tillstånd (42,43). Fysisk aktivitet vid 

bröstcancer är förknippat med ökad livskvalitet, minskad risk för morbiditet och minskad risk 

för andra sjukdomar (7). 

6.3 Klinisk nytta  
Resultaten från denna studie kan inte direkt appliceras kliniskt då korrelationen var mycket 

låg gällande fysisk aktivitet och fatigue samt sjukdomsduration och fatigue.  

 

En annan studie har visat att effekterna av träning vid bröstcancer är mer uttalade när 

träningen initieras efter behandling än under pågående strålning eller kemoterapibehandling 
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(25). Regelbunden fysisk aktivitet kan öka fysisk funktion och minska fatigue hos 

bröstcancerpatienter. Efter bröstcancerdiagnos kan träning bidra till reducering av negativa 

effekter som kan följa efter diagnos och efter behandling (25). Kliniskt sett är detta saker som 

är viktigt att ha i åtanke vid ett framtida möte med bröstcancerpatienter.  

7. Konklusion  
Denna enkätstudie har undersökt fatigue och fysisk aktivitetsnivå, samband mellan fysisk 

aktivitet och fatigue samt samband mellan sjukdomsduration och fatigue. Respondenterna var 

bröstcancerpatienter som är medlemmar i Bröstcancerföreningar. Resultatet från studien 

visade att personer med bröstcancer har en högre fysisk aktivitetsnivå än resten av Sveriges 

befolkning och att de inte upplever svår grad av fatigue. Studien visade på mycket låg 

korrelation mellan fysisk aktivitet och fatigue och även mellan sjukdomsduration och fatigue. 

Det finns studier gjorda nära inpå avslutad behandling och tidigt i sjukdomstiden som visat att 

personer som genomgått behandling för cancer upplever mycket fatigue och att det finns ett 

samband mellan fatigue och fysisk aktivitetsnivå (5,25). Det behövs mer forskning kring hur 

personer som levt med sjukdomen länge upplever kvarstående fatigue och hur fysisk aktivitet 

kan påverka livskvaliteten.  
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9. Bilagor 

 
9.1 Bilaga 1 
 
 
Ålder: ______år 
   
 
 
När fick du din bröstcancerdiagnos? Försök ange så korrekt som möjligt gällande årtal och 
datum. 
 
__________________________________________________ 
 
 
 
Har du genomgått behandling? Om ja, vilken/vilka slags behandling/behandlingar? Kryssa i 
de behandlingar du genomgått. 
 
Cytostatika  ☐ 
Strålning  ☐ 
Antikroppar  ☐ 
Hormonbehandling  ☐ 
 
Annan behandling, i så fall vilken? 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Har du blivit friskförklarad? Ja ☐  Nej ☐ 
 
Om ja, i så fall när? 
 
_____________________________________________________________________ 
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9.2 Bilaga 2  
 
IPAQ  

 

 1

AKTIVITETSVANOR  
 
Följande frågor handlar om fysisk aktivitet. Vi är intresserade av att ta reda på all typ av 
fysisk aktivitet som utförs. Frågorna innefattar tid som du varit fysiskt aktiv de senaste 7 
dagarna. Svara på frågorna även om du inte anser dig vara en aktiv person. Inkludera alla 
aktiviteter under såväl arbete, transporter, hushållsarbete, trädgårdsarbete, fritidsaktiviteter 
som planerad träning. 
 
 
1.   Tänk nu på alla de mycket ansträngande aktiviteter du utförde under de senaste 7 
      dagarna. Mycket ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs som 
      mycket arbetssamma och får dig att andas mycket kraftigare än normalt. Tänk enbart på 
      de aktiviteter som du utfört under minst 10 minuter i sträck. 
 
1a. Under de senaste 7 dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört arbete som är 
      mycket ansträngande såsom tunga lyft, tyngre bygg- och trädgårdsarbete, aerobics, 
      löpning eller cykling i högre tempo? 
 
______ dagar  
 

 Ingen sådan aktivitet  ! Hoppa över fråga 1b 
 
1b. Hur mycket tid tillbringade du, i genomsnitt under en sådan dag, på mycket 
      ansträngande fysisk aktivitiet? 
  
 
______ minuter  
 

 Vet ej 
 
 
 
2.   Tänk nu på alla de måttligt ansträngande aktiviteter du utförde under de senaste 7 
      dagarna. Måttligt ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs som 
      arbetsamma och får dig att andas något kraftigare än normalt. Tänk enbart på de 
      aktiviteter som du utfört under minst 10 minuter i sträck. 
 
2a. Under de senaste 7 dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört arbete som är 
      måttligt ansträngande såsom cykling, simning, måttligt bygg- och trädgårdsarbete eller 
      annat i måttligt tempo? Inkludera ej promenader. 
 
______ dagar  
 

 Ingen sådan aktivitet  ! Hoppa över fråga 2b 
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 2

2b. Hur mycket tid tillbringade du, i genomsnitt under en sådan dag, på måttligt 
ansträngande aktivitet? 
 
______ timmar  
 
______ minuter  
 

 Vet ej 
 
 
 
 
3.   Tänk nu på all tid du promenerat under de senaste 7 dagarna. Detta inkluderar 
      promenader på arbetet, under transporter och under fritiden.  
 
3a. Under de senaste 7 dagarna, hur många dagar har du promenerat i minst 10 
      minuter i sträck? 
 
______ dagar   
 

 Inga promenader  ! Hoppa över fråga 3b                   
 
3b. Hur mycket tid per dag tillbringade du, i genomsnitt en sådan dag, på promenader? 
 
______ timmar 
 
______ minuter 
 

 Vet ej 
 
 
 
 
4.   Tänk nu på den tid som du tillbringat sittande under en typisk dag, de 
      senaste 7 dagarna, i samband med arbete, studier, transporter, i hemmet och på din fritid. 
      Exempelvis tid vid skrivbordet, hemma hos vänner eller i TV-soffan.   
 
      Under de senaste 7 dagarna, hur mycket tid har du tillbringat sittande under en sådan 
      dag? 
 
______ timmar per dag 
 
______ minuter per dag 
 

 Vet ej 
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9.3 Bilaga 3 
 
FACIT-F 

 
 

1HGDQ�ILQQHU�GX�HQ�OLVWD�PHG�XWWDODQGHQ�VRP�DQGUD�PlQQLVNRU�PHG�GLQ�VMXNGRP�W\FNHU�lU�YLNWLJD��5LQJD�LQ�HOOHU�
PDUNHUD�HQ�VLIIUD�SHU�UDG�I|U�DWW�DQJH�GLWW�VYDU�VRP�VND�JlOOD�GH�VHQDVWH���GDJDUQD�

,QWH�
DOOV

(Q�
DQLQJ

1nJRW *DQVND�
P\FNHW

9lOGLJW�
P\FNHW

+,� -DJ�lU�XWPDWWDG ������������������������������������������������������������������������� � � � � �

+,
��

-DJ�NlQQHU�PLJ�VYDJ�L�KHOD�NURSSHQ ����������������������������������������� � � � � �

$Q� -DJ�NlQQHU�PLJ�KnJO|V�������������������������������������������������������������� � � � � �

$Q� -DJ�NlQQHU�PLJ�WU|WW ������������������������������������������������������������������ � � � � �

$Q� -DJ�KDU�VYnUW�DWW�VlWWD�LJnQJ�PHG VDNHU�HIWHUVRP�MDJ�
lU�WU|WW���������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �� ��

$Q� -DJ�KDU�VYnUW�DWW�In�VDNHU�IlUGLJD HIWHUVRP�MDJ�lU�WU|WW��������������� � � � � �

$Q� -DJ�KDU�HQHUJL ��������������������������������������������������������������������������� � � � � �

$Q� -DJ�NDQ�XWI|UD�PLQD�YDQOLJD�DNWLYLWHWHU�������������������������������������� � � � � �

$Q� -DJ�EHK|YHU�VRYD�Sn�GDJHQ������������������������������������������������������ � � � � �

$Q
��

-DJ�lU�I|U�WU|WW�I|U�DWW�lWD ����������������������������������������������������������� � � � � �

$Q
��

-DJ�EHK|YHU�KMlOS�PHG�DWW�XWI|UD�PLQD�YDQOLJD�DNWLYLWHWHU ���������
� � � � �

$Q
��

'HW�LUULWHUDU�PLJ�DWW�MDJ�lU�I|U�WU|WW�I|U�DWW�J|UD�
VnGDQW�VRP�MDJ�YLOO�J|UD ������������������������������������������������������������ �� �� �� �� ��

$Q
��

-DJ�EHJUlQVDU�PLQD�VRFLDOD�DNWLYLWHWHU�HIWHUVRP�MDJ�lU�WU|WW������
�� �� �� �� ��



25	  
	  

General Information 

9.4 Bilaga 4  
 
Informationsblad till Bröstcancerföreningen 
 
Fysisk aktivitet och upplevd fatigue hos kvinnor med bröstcancer 
 
Information till föreningen 
Vi vill fråga er om ni tillåter att personer i er förening deltar i en studie. I det här dokumentet får ni information 
om vad projektet innebär.  
 
Forskningsprojekt 
Vi är studenter som går termin 6 på fysioterapeutprogrammet och detta är en undersökning som görs i samband 
med våra studier. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och många upplever cancerrelaterad 
fatigue vilket har visat sig kunna minska med hjälp av fysisk aktivitet. Syftet med denna studie är att undersöka 
sambandet mellan fysisk aktivitetsnivå och upplevd fatigue hos bröstcancerpatienter samt att titta på sambandet 
mellan tid sedan diagnos och upplevd fatigue. 
 
Studien är tänkt att rikta sig till personer i er förening. Vi behöver ett godkännande för vårt projekt från berörd 
chef eller ansvarsperson för föreningen. Forskningshuvudman för projektet är Uppsala Universitet. 
 
Datainsamlingen till studien   
Deltagande i studien innebär att svara på två enkäter samt fem bakgrundsfrågor vid ett tillfälle. Den ena enkäten 
handlar om upplevd fatigue (FACIT-F) och den andra om fysisk aktivitet (IPAQ). Båda enkäterna riktar sig till 
de senaste 7 dagarna. Eftersom det är relativt få frågor är tidsåtgången kort. Deltagandet är frivilligt. Vid 
godkännande från er förening samlas data in via webbenkät och svaren kommer in direkt till oss.  
 
Hur hanteras uppgifterna?  
Projektet kommer att samla in och registrera bakgrundsinformation om personen vilket berör ålder, kön samt 
antal dagar/år sedan diagnos, behandlingstyp samt om personen blivit friskförklarad eller ej. Informationen 
kommer inte kunna härledas tillbaka till deltagarna. Ansvariga för studien har tillgång till uppgifterna och 
kommer att hantera dessa på en separat USB-sticka. Uppgifterna kommer sedan att bearbetas inför studien på 
lösenordsskyddad dator. Det kommer nämnas i studien vilken förening vi sökt deltagare från men uppgifter från 
personerna kommer behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem.  
Ansvarig för uppgifter om personerna som deltar är Uppsala Universitet.  
 
Information om resultatet av studien 
Vi kommer skicka resultatet av hela studien till kontaktpersonen vi får på Bröstcancerföreningen. Vi koppas att 
resultatet kan vara intressant för er och era medlemmar att ta del av. 
 
 
Ansvariga för studien  
Nicole Marsnäs, 0704245548, nicole_marsnas@hotmail.com  
Anna Hansson, 0736759770, anna.hansson95@gmail.com 
 

Handledare till studenterna 
Vi som utför studien är fysioterapeutstudenter på Uppsala Universitet. I utbildningen ingår att skriva ett 
examensarbete, vilket är anledningen till att denna enkätstudie kommer göras.  

Kontaktuppgifter till handledare 
Elisabeth Anens 
Fysioterapi, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet 
018-471 47 67 

elisabeth.anens@neuro.uu.se 
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9.5 Bilaga 5  
 
Informationsblad till deltagare 
 
Fysisk aktivitet och upplevd fatigue hos kvinnor med bröstcancer 
 
Vad är det för projekt? 
Vi är studenter som går termin 6 på fysioterapeutprogrammet i Uppsala och detta är en undersökning som görs i 
samband med våra studier. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och många upplever 
cancerrelaterad fatigue som har visat sig kunna minska med hjälp av fysisk aktivitet. Syftet med denna studie är 
att undersöka sambandet mellan fysisk aktivitetsnivå och upplevd fatigue hos bröstcancerpatienter samt att titta 
på sambandet mellan tid sedan diagnos och upplevd fatigue. Vår studie riktar sig till medlemmar i 
Bröstcancerföreningar runt om i Svergie. Genom kontaktperson i dessa föreningar har vi fått godkänt att tillfråga 
dig om deltagande. Forskningshuvudman för projektet är Uppsala Universitet.  
 

Hur går studien till? 
Deltagande i studien innebär att svara på två enkäter samt fem bakgrundsfrågor vid ett tillfälle. Den ena enkäten 
handlar om upplevd fatigue (FACIT-F) och den andra om fysisk aktivitet (IPAQ). Båda enkäterna riktar sig till 
de senaste 7 dagarna, vilket innebär att du svarar hur det varit de senaste 7 dagarna. Eftersom det är relativt få 
frågor är tidsåtgången kort. 

 

Möjliga följder och risker med att delta i studien 
Deltagandet kan eventuellt innebära att det känns känslosamt att fylla i några av frågorna. Förhoppningsvis kan 
studien bidra till framtida forskning inom området. 

 

Vad händer med mina uppgifter?  
Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Den information vi kommer be dig om är ålder, 
kön, antal dagar/år sedan diagnos, behandling samt eventuell friskförklaring. Informationen kommer inte gå att 
härleda tillbaka till dig som deltagare. Resultaten kommer att presenteras på gruppnivå. Tillgång till insamlade 
uppgifter har huvudansvariga för studien och uppgifterna skyddas genom att data lagras på separat USB-sticka 
som förvaras inlåst hos någon av huvudansvariga för studien. Bearbetning av svaren från enkäterna utförs endast 
av de ansvariga för studien på lösenordsskyddad dator. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att 
inte obehöriga kan ta del av dem.  

Ansvarig för dina personuppgifter är Uppsala Universitet.  

 

Hur får jag information om resultatet av studien? 
Du kan ta del av resultatet genom att kontakta ansvariga för studien. Resultatet av hela studien kommer skickas 
till kontaktperson på Bröstcancerföreningen.  
 

Ditt deltagande är frivilligt. 
Genom att fylla i frågorna och lämna in enkäterna ger du samtycke till deltagande.   

 

Ansvariga för studien är 
Nicole Marsnäs, 0704245548, nicole_marsnas@hotmail.com   
Anna Hansson, 0736759770, anna.hansson95@gmail.com 
Kontakta oss vid frågor samt om tekniska problem med enkäten förekommer. 

 

Kontaktuppgifter till handledare 
Elisabeth Anens 
Fysioterapi, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet 
018-471 47 67 
elisabeth.anens@neuro.uu.se 


