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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn, där ca 300 barn i 

Sverige insjuknar varje år. Sociala, psykologiska och fysiska faktorer påverkas negativt hos 

barn med cancer, vilket i sin tur har en negativ påverkan på barnens livskvalité. Barn som 

drabbats av cancer bör erbjudas fysisk aktivitet, då psykosociala symtom kan reduceras med 

hjälp av fysisk aktivitet.  

Syftet med studien var att sammanställa forskning gällande hur beteendeförändring i form 

av fysisk aktivitet eventuellt kan påverka biopsykosociala faktorer och livskvalitén hos barn 

med onkologiska sjukdomar, samt bedöma studiernas kvalité.   

Metod: En systematisk litteraturstudie utfördes, där sökningarna genomfördes i 

databaserna PubMed, Medline och CINAHL Plus. Sju studier inkluderades i enlighet med 

studiens syfte och frågeställningar, samt kvalitetsgranskades enligt SBU:s granskningsmallar 

för randomiserade kontrollerade studier.  

Resultat: Fyra av studierna redovisade att fysisk aktivitet påverkar livskvalitén hos barn 

med cancer. En studie påvisade endast effekt gällande fysiska faktorer och två studier visade 

inga statistiskt signifikanta effekter. Fem studier bedömdes ha hög kvalité och två medelhög.  

Slutsats: En beteendeförändring i form av fysisk aktivitet kan påverka biopsykosociala 

faktorer och livskvalitén hos barn med onkologiska sjukdomar.  

Nyckelord: Cancer, Effekter, Socialkognitiv teori, Fysioterapi 
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ABSTRACT  

Background: Cancer is one of the most common causes of death amongst children and 

about 300 children in Sweden get sick every year. Social, psychological and physical factors 

are negatively affected in children with cancer, which has a negative impact on their quality 

of life. Children with cancer should be offered physical activity as psychosocial symptoms can 

be reduced by it. 

Objective was to compile research on how behavioral change in form of physical activity 

could possibly affect bio-physcho-social factors and the quality of life of children with 

oncological diseases and to assess the quality of those studies. 

Method: A systematic literature study was conducted where the searches were made in the 

databases PubMed, Medline and CINAHL Plus. Seven studies were included in accordance to 

the objective and issues of the study. The quality was assessed according to SBU's review 

templates for randomized controlled trial. 

Results: Four studies reported that physical activity affects the quality of life of children 

with cancer. One study showed effect on physical factors and two showed no statistically 

significant effects. Five of the studies were assessed to be of high quality and two of average. 

Conclusions: A behavioral change in the shape of physical activity may affect 

biopsychosocial factors and the quality of life of children with oncological diseases.  

Keywords: Cancer, Effects, Social cognitive theory, Physical Therapy  
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1 BAKGRUND  

Enligt Barncancerfonden (2019) insjuknar ca 300 barn i cancer varje år i Sverige. Genom ny 

forskning har det visat sig att andelen barn som överlever cancer har ökat från 80 till 85 %. 

Trots detta är cancer fortfarande den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1–14 år 

(Barncancerfonden, 2019). Enligt Cancercentrum (2019) bör barn som drabbats av cancer 

erbjudas fysisk aktivitet, anledningarna är bland annat att vissa barn löper ökad risk för att 

drabbas av osteoporos på grund av deras behandling. I en översikt av Morseth, Emaus och 

Jørgensen (2011) har fysisk aktivitet visat sig ha god effekt på bentätheten. Detta styrker 

vikten av att implementera fysisk aktivitet hos de barn som drabbats av cancer 

(Cancercentrum, 2019). Enligt Van Dongen-Melman (2000) är depression och ångest vanliga 

symtom hos barn med cancer. Dessa symtom kan reduceras med hjälp av fysisk aktivitet 

samtidigt som kognitionen och det allmänna välmåendet förbättras (Ferioli et al., 2018). 

Fysioterapeuter fyller en viktig roll i att hjälpa patienter att tillgodose behoven av fysisk 

aktivitet (Broberg & Tyni-Lenné, 2017).  

1.1 Cancer  

Det finns över 100 olika cancerformer som ingår i begreppet cancer. Alla celltyper i 

människokroppen kan angripas av cancerceller, vilket leder till olika sorters 

cancersjukdomar. Cancer uppstår genom ohämmad celldelning, celltillväxt och celldöd bland 

friska celler, vilket i sin tur leder till att cancercellerna växer in i andra celler och organ 

(Hanahan & Weinberg, 2011).  

Av de 300 barn som insjuknar drabbas en tredjedel av olika sorters leukemi och en tredjedel 

av olika former av hjärntumörer (Barncancerfonden, 2019). Leukemi kan delas in två olika 

typer, akut myeloisk leukemi (AML) och akut lymfoblastisk leukemi (ALL), där den 

sistnämna är vanligast bland barn. Akut leukemi uppkommer i benmärgens stamceller men 

orsaken är inte helt fastställd. Symtomen vid akut leukemi kan komma smygande och visar 

sig oftast genom ett försämrat allmäntillstånd. Vid akut debut kan det visas genom feber, 

blödningar och infektioner (Ringborg, Dalianis & Henriksson, 2008). Vidare beskriver 

Ringborg, Dalianis och Henriksson (2008) medulloblastom som en av de vanligaste 

förekommande hjärntumörerna hos barn. Medulloblastom upptäcks i cerebellum, oftast vid 

medellinjen nära den fjärde ventrikeln. På grund av tumörens placering leder den oftast till 

ett ökat intrakraniellt tryck och även till obstruktiv hydrocephalus (Ringborg, Dalianis & 

Henriksson, 2008). Vanliga symtom vid medulloblastom kan visas genom illamående, 

huvudvärk, balansstörningar och synnedsättningar (Svensson, Peredo & Mathiesen, 2018). 

1.1.1 Rekommendationer gällande fysisk aktivitet för barn  

Svenska Läkaresällskapet (2015) och Svenska Barnläkarföreningen (2016) har tillsammans 

med Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA, 2016) upprättat rekommendationer gällande 

fysisk aktivitet för barn. De beskriver fysisk aktivitet som lek, gång, cykling, spontan eller 

ordnad idrott samt lek eller utforskande av natur och dess omgivning på fritid eller raster. 
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Fysisk aktivitet bör användas i hälsofrämjande syfte och för att minimera risken för fysiska 

och psykiska sjukdomar längre fram i livet. Svenska Läkaresällskapet (2016) och Svenska 

Barnläkarföreningen (2015) rekommenderar därför att barn mellan 0–5 år bör uppmuntras 

till daglig fysisk aktivitet, där barnen får utföra aktiviteter som utmanar deras motoriska 

förmågor som är anpassade både utifrån individen och omgivningen. Barn och ungdomar 

mellan 6–17 år bör utföra någon typ av fysisk aktivitet minst 60 minuter om dagen. Främst 

aerob fysisk aktivitet är av vikt men även aktiviteter som stärker muskler och skelett bör 

inkluderas minst tre gånger i veckan. Intensiteten på aktiviteten bör vara mellan måttlig och 

hög, vilket innebär en viss ökad puls och andning (Svenska Läkaresällskapet & Svenska 

Barnläkarföreningen 2016). 

1.1.2 Fysisk aktivitet och fysioterapi vid cancer  

Barn och ungdomar som drabbats av cancer eller andra sjukdomstillstånd bör vara så aktiva 

som deras sjukdom tillåter. Precis som hos friska barn är fysisk aktivitet en viktig faktor då 

det bland annat bidrar till ökad muskelstyrka, förbättrad aerob kapacitet och ett stärkt skelett 

(Svenska Läkaresällskapet, 2015; Svenska Barnläkarföreningen, 2016). Barn som drabbats av 

ALL har uppvisat både neuro- och myopati vilket visar sig i minskad muskelstyrka och 

försämrad kondition. Dessa symtom anses vara konsekvenser av cellgiftsbehandling (Ness et 

al. 2011). Yeh, Man Wai, Lin & Chiang (2011) beskriver det som vanligt förekommande att 

barn som drabbas av cancer upplever fatigue. Mock et al. (2004) definierar cancerrelaterad 

fatigue som en subjektiv ihållande känsla av trötthet som är relaterad till sjukdomen eller 

dess behandling, som i sin tur påverkar individens dagliga funktion. Forskning har visat att 

aerob träning kan minska cancerrelaterad fatigue och öka fysisk funktion (Marchese, 

Chiarello & Lange, 2004; San Juan et al., 2007). Även Schmitz et al. (2010) skriver att fysisk 

aktivitet, i form av lågintensiv aerob träning, kan minska fatigue hos cancerpatienter. Fysisk 

aktivitet har även effekt på de biverkningar som kan uppstå vid behandling av cancer samt 

sjukdomsrelaterade symtom (Schmitz et al., 2010). Några rekommendationer gällande hur 

fysioterapeuter ska anpassa fysisk aktivitet för barn med cancer finns dock inte i dagsläget. 

De rekommendationer som finns gäller enbart vuxna patienter med cancer (Yrkesföreningen 

för fysisk aktivitet, 2016).  

Enligt Dahlin och Heiwe (2009) arbetar fysioterapeuter främst med fysiska åtgärder för att 

främja, upprätthålla och återställa fysiskt, psykologiskt och socialt välbefinnande hos 

patienter med cancer. Författarna beskriver även att fysioterapeuter kan erbjuda 

cancerpatienter anpassad fysisk aktivitet och råd gällande upplägg av vila och fysisk aktivitet. 

Även Denison och Åsenlöf (2012) beskriver att fysioterapeuter kan arbeta utifrån ett 

biopsykosocialt perspektiv där samtliga faktorer påverkar både den friska hälsan och 

sjukdom. Ett biopsykosocialt perspektiv kan kopplas samman med beteendemedicinsk 

modell, där individanpassad behandling står i fokus. För cancerpatienter kan en 

fysioterapeut ingå i teamet som rör rehabilitering efter sjukdom. Fysioterapeuten ansvarar då 

och är behjälplig med patientens beteende som rör rörelse och vara behjälplig med verktyg 

för att patienten ska kunna utföra prioriterade aktiviteter (Denison & Åsenlöf, 2012). Vidare 

menar Dahlin och Heiwe (2009) att fysioterapeuter har en betydelsefull roll för att tillgodose 
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patientens behov och vad som är viktigt för patienten. Med detta förhållningssätt kan 

patientens livskvalité förbättras trots de symtom som cancersjukdomen för med sig.  

1.1.3 Psykosociala konsekvenser av cancer, livskvalité och hälsorelaterad livskvalité  

Van Dongen-Melman (2000) redogör för en sammanfattning från flera andra studier där de 

beskriver ett antal psykosociala konsekvenser hos barn som överlevt cancer. Många barn 

upplever emotionella problem såsom depression, ångest, lågt självförtroende och 

humörväxlingar. Dock är den största problematiken barnens upplevelser angående att de inte 

kan anpassa sig efter sociala normer. Det är vanligt att barnen blir introverta och 

tillbakadragna, vilket i sin tur ofta leder till social isolering. Även psykosociala följder av 

cancer kan minimeras med hjälp av fysisk aktivitet. Enligt Svenska Läkaresällskapet (2015) 

och Svenska Barnläkarföreningen (2016) kan fysisk aktivitet minska symtom som 

framkommer vid exempelvis depression samt öka barnens självkänsla. Fysisk aktivitet har 

även visats påverka barnens prestation i skolmiljö och förbättrat deras resultat (Svenska 

Läkaresällskapet, 2015; Svenska Barnläkarföreningen, 2016). 

World Health Organisation (WHO, 1999) förklarar livskvalité som ett paraplybegrepp där 

individens psykologiska situation, fysiska tillstånd, sociala relationer samt viktiga 

omgivningsfaktorer inkluderas. Vidare beskriver WHO (1999) att livskvalité även innefattar 

individers uppfattningar, mål, normer och förväntningar i förhållande till deras livssituation. 

Enligt Mertens et al. (2013) har barn som överlevt cancer lägre livskvalité jämfört med barn i 

deras omgivning, vilket främst visas genom nedsatta fysiska och sociala faktorer. Även en 

studie av Baumann, Bloch och Beulertz (2013) visar på att sociala, psykologiska och fysiska 

faktorer påverkas negativt hos barn med cancer. Vidare beskriver författarna hur dessa 

ovanstående faktorer i sin tur har en negativ påverkan på barnens livskvalité.  

Hälsorelaterad livskvalité definieras enligt Colwell, Mathias, Pasta, Henning och Steege 

(1997) som ett flerspårigt koncept innehållande fysiska, emotionella och sociala faktorer. 

Vidare beskrivs hälsorelaterad livskvalité som individens egna föreställning om sin hälsa och 

sitt välbefinnande. Hälsorelaterad livskvalité kan också påverka upplevelsen av konsekvenser 

och behandlingar som uppstår i samband med sjukdom, samt hur detta påverkar individens 

tillstånd (Colwell, Mathias, Pasta, Henning & Steege, 1997).  

1.1.4 Pediatric Quality of Life InventoryTM 

Varni (2017) har tagit fram ett frågeformulär benämnt Pediatric Quality of Life InventoryTM 

(PedsQL) som mäter livskvalitén hos barn och ungdomar.  Formuläret är framtaget för att 

mäta hälsorelaterad livskvalité hos både friska och sjuka barn och ungdomar. PedsQL finns i 

olika utföranden beroende på bland annat sjukdom och ålder. Frågeformulären innehåller 

frågor gällande smärta, illamående, ångest inför behandling, oro, kommunikativa samt 

kognitiva svårigheter och tankar om sin egen kropp. Inom varje kategori ställs ett antal frågor 

där barnet ombeds skatta på en skala från 0–4, där 0 innebär att den ställda frågan aldrig 

upplevs som ett problem och 4 innebär nästan alltid ett problem. Skalan transformeras sedan 

till 1–100 skala där de skattade siffrorna konverteras. En skattad fyra ger noll poäng medan 
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en skattad nolla ger 100 poäng. Summan räknas sedan samman där ett högt antal poäng 

indikerar i minskad problematik och vice versa (Varni, 2017).  

1.2 Beteende och socialkognitiv teori  

Enligt Denison och Åsenlöf (2012) kan ett beteende yttra sig i olika former. Det kan vara en 

rörelse som utförs, tankar, känslor, eller saker som sägs. Vidare beskriver författarna att 

beteenden ofta är relaterade till en specifik situation där beteendet har en väsentlig roll. 

Hymovich (1995) beskriver att cancer kan påverka barns beteende på olika vis. Både fysiska 

och kognitiva förmågor, känslor samt sociala förmågor påverkas av cancersjukdomen. Detta 

kan te sig i olika former. Till exempel kan barnens känslor inför sjukdomen medföra ångest 

och sociala relationer kan påverkas då omgivningen inte alltid kan bemöta barnens känslor. 

Detta kan bidra till att barnen ändrar sitt beteende då de exempelvis drar sig tillbaka och 

känner sig annorlunda gentemot friska barn (Hymovich, 1995). Även Barncancerfonden 

(2018) beskriver det som vanligt förekommande att barn känner ilska, ångest, rädsla och sorg 

i samband med sjukdomen. Det beskrivs även att barnen tas ifrån saker från sitt vardagliga 

liv såsom skolgång och fritidsaktiviteter, vilket i sin tur kan påverka barnens beteende då de 

inte kan göra samma saker som tidigare. 

Beteende kan kopplas till begreppet rörelsebeteende vilket enligt Carr och Shepherd (1998) 

definieras som ”koordination av rörelse eller den fysiologiska kedja av händelser som 

påverkar rörelser” (Denison & Åsenlöf, 2012 s. 13). Rörelsebeteende kan delas in i 

kvantitativa och kvalitativa aspekter. De kvantitativa aspekterna berör frekvens, duration och 

intensitet, medan de kvalitativa aspekterna handlar om hur själva rörelsen utförs. Hos 

individer med rubbad rörelsefunktion, som antingen beror på skada eller sjukdom, är det 

angeläget att återfå god rörelsefunktion. En god rörelsefunktion krävs för att kunna 

upprätthålla vardagliga aktiviteter, men också för att inte orsaka andra kroppsliga problem 

som förändrat rörelsemönster kan ge upphov till (Denison & Åsenlöf, 2012). Tidigare har 

rörelsebeteende främst syftat till fysiska faktorer sett till definitionen utformad av Carr och 

Shephard (1998). Däremot menar Schmidt och Wrisberg (1999) att även förväntningar, 

föreställningar samt den sociala och/eller fysiska omgivningen också har betydelse för 

rörelse.  

Bandura (1986) beskriver den socialkognitiva teorin (eng. social cognitive theory, SCT) som 

ett samspel mellan individen, en individs beteende och omgivningen. Individkomponenten 

innehåller både fysiska, emotionella och kognitiva faktorer, vilka kan klassas som inre 

faktorer. Omgivningen, vilken ses som yttre faktorer, kan innefatta både socialt samspel och 

den fysiska miljön. Till exempel kan patientens psykiska och medicinska tillstånd påverkas av 

olika beteenden, där fysisk aktivitet är ett beteende. Vidare kan den fysiska och sociala 

omgivningen påverka beteenden, så som stöd och uppmuntran från fysioterapeut.  En 

individs beteende påverkas till stor del av utfallsförväntningar. Utfallsförväntningar förklaras 

enligt Bandura (1986) som en individs föreställning om hur ett visst beteende leder till ett 

visst resultat, samt hur viktigt resultatet är för den enskilde individen. Utfallsförväntningen 

styrs av konsekvensen som beteendet orsakar och inte av beteendet i sig. Ytterligare ett 
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begrepp som är centralt i den socialkognitiva teorin är self-efficacy, tilltron till sin egna 

förmåga i en specifik situation (Denison & Åsenlöf, 2012). Bandura (1986) beskriver self-

efficacy som individens förmåga att organisera kognitiva, sociala och beteendemässiga 

kunskaper, vilka behövs för att bemästra ett beteende i ett givet sammanhang. Vidare 

beskriver Denison och Åsenlöf (2012) att self-efficacy, enligt den socialkognitiva teorin, är det 

begrepp som förklarar om en patient kommer genomföra en beteendeförändring eller inte.  

Bandura (1986) beskriver beteendeförändring som en process där det krävs interaktion 

mellan ovan nämnda faktorer. Den socialkognitiva teorin menar att en beteendeförändring 

kan delas in i tre olika steg. Det första steget berör förmågan att lära sig ett nytt beteende, 

medan det andra handlar om att generalisera beteendet till olika sorters situationer. Slutligen 

handlar beteendeförändring om att lyckas behålla det nya beteendet under en längre tid 

(Bandura, 1986). För cancerdrabbade patienter har det framkommit att ett fysiskt beteende 

påverkar både fysiska och psykologiska individfaktorer och därmed även livskvalitén (Rief et 

al., 2014). Fysioterapeuten, som utgör en omgivningsfaktor, fyller en viktig roll i att hjälpa 

patienter att komma igång och vidmakthålla fysiska beteenden. Det är dock oklart hur det på 

bästa sätt ska ske och i vilken omfattning fysiskt beteende kan påverka individfaktorer. 

1.3 Problemformulering  

I Sverige insjuknar ca 300 barn i cancer varje år. De vanligaste cancerformerna som drabbar 

barn är leukemi och hjärntumörer, vilka för med sig både fysiska och psykiska symtom. 

Fysiska symtom kan bland annat visas genom försämrad muskelstyrka, sänkt aerob kapacitet 

och fatigue, medan de psykiska symtomen exempelvis kan yttra sig som depression, ångest 

och humörväxlingar. Fysioterapeuter fyller en viktig funktion i arbetet med att främja fysisk 

aktivitet samt tillgodose patienter med verktyg för att komma igång och vidmakthålla ett nytt 

beteende. Fysisk aktivitet har enligt forskning visat sig ha effekt på symtom som 

cancersjukdomen för med sig och påverkar livskvalitén. Trots att cancer är en av de 

vanligaste dödsorsakerna hos barn mellan 1–14 år och forskning visar på att fysisk aktivitet 

har god effekt både gällande fysisk funktion och livskvalité, saknas en sammanställning 

gällande hur fysisk aktivitet påverkar barnens livskvalité. 

2 SYFTE  

Syftet med studien var att sammanställa forskning gällande hur beteendeförändring i form av 

fysisk aktivitet eventuellt kan påverka biopsykosociala faktorer och livskvalitén hos barn med 

onkologiska sjukdomar, samt bedöma studiernas kvalité.   
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2.1 Frågeställningar  

• Hur har interventioner bestående av fysisk aktivitet utformats för barn med 

onkologiska sjukdomar avseende:  

o Innehåll/upplägg  

o Frekvens/duration 

• Vilka utvärderingsinstrument har använts för att mäta eventuell effekt och vilka 

psykometriska egenskaper har de använda instrumenten?  

• Vilka utfall har rapporterats?  

• Vilka eventuella behandlingseffekter rapporteras i studierna avseende fysiska 

faktorer, psykosociala faktorer och livskvalité hos barn med onkologiska sjukdomar?  

• Vilka av faktorerna beteende, individ och omgivning inom den socialkognitiva teorin, 

har utvärderats med avseende på val av utvärderingsinstrument?  

• Vilken studiekvalité uppvisar studierna enligt SBU:s mallar för granskning av 

vetenskapliga artiklar?  

• Vilken preliminär evidens uppvisar studierna?  

3 METOD OCH MATERIAL  

3.1 Design  

Studien är en systematisk litteraturstudie med kvantitativ design. Metoden valdes för att 

sammanställa studier där beteendeförändring i form av fysisk aktivitet har undersökts, samt 

hur det påverkar biopsykosociala faktorer och livskvalitén hos barn med onkologiska 

sjukdomar.  

3.2 Urval  

Sökningarna utfördes 2019-11-05 i databaserna PubMed, Medline och CINAHL Plus 

(Cummulative Index to Nursing and Allied Health Literature). PubMed erhåller en vid 

sökning inom området hälsa och medicin. I PubMeds databas finns ca 22 miljoner referenser 

där vetenskapliga artiklar gällande medicin är inkluderade. PubMeds innehåll utgörs till stor 

del av Medline som också valdes som databas. Även Medline inkluderar vetenskapliga 

artiklar gällande vårdvetenskap och medicin. CINAHL Plus valdes då det är en databas som 

inkluderar vetenskapliga tidskrifter om vårdvetenskap. CINAHL Plus innehåller över 2 

miljoner referenser som bland annat berör ämnena fysioterapi och omvårdnad (SBU, 2017b).   
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Enligt SBU:s rekommendationer bör sökningen ske från minst två olika databaser för att 

sökningen ska vara tillräcklig (SBU, 2017b). PubMed valdes som den primära databasen, 

dubbletter från Medline och CINAHL Plus sorterades därför bort.  

3.2.1 Inklusionskriterier  

• Studier publicerade på engelska  

• Studier som är peer reviewed  

• Studier publicerade efter år 2014  

• Etiskt granskade studier  

• Deltagarna är barn mellan 1–18 år med onkologiska sjukdomar 

• Randomiserade kontrollerade studier (RCT) 

• Studier med innehåll gällande effekten av fysisk aktivitet och livskvalité hos barn med 

onkologiska sjukdomar  

3.2.2 Exklusionskriterier  

• Studier med låg kvalité som inte möter kriterierna i granskningsformuläret (SBU, 

2014).   

3.3 Litteratursökning 

Litteratursökningen utfördes delvis utifrån PICO-sökning (tabell 1). PICO står för 

patient/problem, intervention, comparison/control och outcome (Forsberg & Wengström, 

2016). Populationen i studien var barn mellan 1–18 år med onkologiska sjukdomar. 

Interventionen som undersöktes var beteendeförändring i form av fysisk aktivitet. 

Comparison var inte tillämpbart i studien då syftet inte var att jämföra interventioner utan 

sammanställa resultat gällande effekten av beteendeförändring i form av fysisk aktivitet och 

dess påverkan på barnens livskvalité. Outcome som studerades var hur livskvaliteten hos 

barn eventuellt påverkades efter beteendeförändring bestående av fysisk aktivitet. För att 

specificera sökningen ytterligare utöver sökorden avgränsades sökningen till artiklar som var 

skrivna på engelska.  

Under våren 2019 utfördes en provsökning tillsammans med bibliotekarie vid Mälardalens 

Högskola. Provsökningen genomfördes i de valda databaserna för att få en överblick om 

studiens syfte och frågeställningar kommer kunna bli besvarade, samt för att se hur många 

artiklar som fanns tillgängliga. I sökningen användes avancerad sökning med sökorden 

child*, adolescent*, youth*, teen*, pediatric*, cancer*, neoplasm*, onocolog*, tumour*, 

malign*, “physical activ*”, exercise*, fitness, “physical exercise*”, “quality of life”. I 

sökningen användes även orden “OR” för att vidga sökningen och ”AND” för att smalna av 

och hitta artiklar som innehåller de berörda områden som undersöks. Vissa sökord 

trunkerades med asterix (*) för att vidga sökningen för att alla typer av ändelser skulle 

komma med. 
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Tabell 1. Redovisning av sökord enligt PICO  

 Svenskt ord Engelskt ord 

P Barn mellan 1–18 år med onkologiska sjukdomar  Child, adolescent, youth, 

teenager, cancer, neoplasm, 

oncology, tumour, 

malignancy  

I Fysisk aktivitet 

Physical activity, exercise, 

fitness, physical exercise 

C - - 

O Livskvalité Quality of life  

 

Huvudsökningen genomfördes i början av november 2019, även denna gång med hjälp av 

bibliotekarie från Mälardalens Högskola. I provsökningen användes både fritextord och 

indexeringsord men i huvudsökningen användes enbart fritextord. I övrigt genomfördes 

sökningen på likartat sätt som under provsökningen. Sökningen av artiklar redovisas i 

tabellen nedan (tabell 2). I tabellen redovisas vilken databas som användes, vilka sökord som 

inkluderades samt datum för sökningen. Även de avgränsningar som användes vid sökningen 

är angivet samt antal träffar. Tabellen visar även antalet artiklar som inkluderades från 

respektive databas.  

Tabell 2. Översikt över litteratursökning  

Databas Datum  Sökord  Avgränsningar Antal 

träffar 

Inkluderade 

studier 

 

 

PubMed 

 

 

 

2019-11-05 

child* or adolescent* or youth* 

or teen* or pediatric* AND 

cancer* or neoplasm* or 

oncolog* or tumour* or 

malign*AND "physical activ*" 

or exercise* or fitness or 

"physical exercise*" AND 

“quality of life” 

RCT, English, 2014-

2019, humans, child: 

birth – 18 years, 

preschool child: 2-5 

years, child: 6-12 

years, adolescent: 13-

18 years 

52 7 
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CINAHL 

Plus 

 

 

2019-11-05 

child* or adolescent* or youth* 

or teen* or pediatric* AND 

cancer* or neoplasm* or 

oncolog* or tumour* or 

malign*AND "physical activ*" 

or exercise* or fitness or 

"physical exercise*" AND 

“quality of life” 

RCT, English, 2014-

2019, peer reviewed 

6 - 

 

 

MEDLINE 

 

 

2019-11-05 

child* or adolescent* or youth* 

or teen* or pediatric* AND 

cancer* or neoplasm* or 

oncolog* or tumour* or 

malign*AND "physical activ*" 

or exercise* or fitness or 

"physical exercise*" AND 

“quality of life” 

RCT, English, 2014-

2019, humans, child: 

birth – 18 years, 

preschool child: 2-5 

years, child: 6-12 

years, adolescent: 13-

18 years 

27 - 

3.3.1 Relevansbedömning 

Studierna som framkommit vid litteratursökningen bedömdes utifrån dess relevans och hur 

väl studierna svarar mot studiens syfte och dess inklusionskriterier. De studier som 

bedömdes vara relevanta valdes ut och fick genomgå kvalitetsgranskning. 

Relevansbedömningen utfördes i två steg. I det första steget granskade författarna enskilt 

artiklarnas titel och abstrakt där irrelevanta artiklar samt dubbletter sållades ut. I denna del 

av processen togs tveksamma artiklar med till nästa steg. I det andra steget lästes artiklarna i 

fulltext och granskades sedan separat av författarna med hjälp av SBU:s mall för 

relevansbedömning (bilaga A). I relevansbedömningsmallen ingår fem olika kategorier som 

berör studiepopulation, undersökt intervention, jämförelseintervention, effektmått samt 

studiens längd (SBU, 2017a). Efter den separata bedömningen gick författarna tillsammans 

igenom relevansbedömningarna för respektive artikel för att se vilka som skulle inkluderas i 

studien. I de fall författarna var oeniga diskuterades bedömningen tills samförstånd uppstod. 

3.3.2 Dataextraktion 

Efter insamlandet av data, sammanfattades studierna i ett extraktionsschema (se bilaga B). 

De studier som valdes ut syftar till att svara på studiens syfte och frågeställningar. 

Extraktionsschemat innehåller författare, utgivningsår, land, studiedesign, antal deltagare, 

ålder, interventionsgrupp samt intervention, kontrollgrupp och jämförelseintervention, utfall 

samt studiens kvalité bedömd efter SBU:s granskningsmall (SBU, 2014).  

Effektstorlek av extraherade utfall beräknades med hjälp av Cohen´s d där resultaten 

bedömdes enligt skalstegen i tabell 3.  
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Tabell 3. Effektstorlek enligt Cohen´s d (Cohen, 1998) 

Effektstorlek Effektstorlek enligt Cohen´s d 

<0.2 Liten 

0.2 – 0.8 Medel 

>0.8  Stor 

3.4 Kvalitetsgranskning och preliminär evidensbedömning 

Studierna granskades med hjälp av mallen för kvalitetsgranskning av randomiserade studier 

(bilaga B), vilken är utförd av Statens beredning för medicinsk utredning (SBU, 2014). Syftet 

med granskningsmallarna är att undersöka i vilken grad artiklarnas resultat kan bero på 

systematiska fel. Granskningsmallen berör frågor gällande selektionsbias, behandlingsbias, 

bedömningsbias per utfallsmått, bortfallsbias, rapporteringsbias samt intressekonfliktsbias. 

Frågorna kan besvaras med ”ja”, ”nej”, ”oklart” och ”ej tillämpligt”. Svaren på frågorna 

sammanställs sedan där ett mått på studiens kvalité bedöms som antingen ”låg”, ”medelhög” 

eller ”hög” (SBU, 2014). Artiklarna som framkom vid litteratursökningen lästes och 

granskades individuellt av båda författarna. Efter den första granskningen jämförde 

författarna gemensamt granskningarna för att sedan verifiera ett urval av artiklarna 

tillsammans med en tredje part, vilket i detta fall var handledaren för examensarbetet. 

Diskussioner ägde rum tills konsensus i bedömning uppnåddes. Preliminär bedömning av 

evidensstyrkan utfördes enligt SBU (2017b). Den preliminära evidensstyrkan baseras på de 

inkluderade artiklarnas studiedesign.  

3.5 Etiska överväganden  

Det är av högsta vikt att etiska riktlinjer i den systematiska litteraturstudien beaktas. 

Författarna till denna litteraturstudie har inte lagt in några egna värderingar i analys av 

insamlade data, utan betraktat informationen ur en objektiv synvinkel. Enligt Forsberg och 

Wengström (2016) ska alla artiklar och dess resultat som kommer ingå i den systematiska 

litteraturstudien redovisas, oavsett om resultatet stödjer forskningsfrågan och studiens syfte 

eller inte.  

Helsingforsdeklarationen, upprättad av World Medical Association (WMA, 2013a), inriktar 

sig mot biomedicinsk forskning som berör människan. Syftet med den etiska prövningen är 

att säkerställa att forskning utförs med respekt för människans värde samt att 

personuppgifter hanteras varsamt. Enbart granskade artiklar som genomgått etisk prövning 

av etisk kommitté är inkluderade i studien.  
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4 RESULTAT 

4.1 Översikt av urvalsprocessen  

Nedan visas en översikt av urvalsprocessen i figur 1. Utifrån databassökningarna framkom 

totalt 86 artiklar, varav 52 från databasen Pubmed, 27 från Medline och 7 från CINAHL Plus. 

Av dessa 86 artiklar ansåg författarna att 19 studier var relevanta utifrån titel och abstract, 11 

dubbletter från Medline och CINAHL Plus exkluderades. Av de åtta artiklar som återstod, 

exkluderades två enligt exklusionskriteriet, då de efter kvalitetsgranskning påvisade låg 

studiekvalité. De sex artiklar som valdes ut, lästes i fulltext och ytterligare en artikel 

inkluderades i studien efter genomgång av artiklarnas referenslistor. Sammantaget valdes sju 

artiklar ut, vilka ansågs ha relevans och medelhög eller hög studiekvalité för att inkluderas i 

den systematiska litteraturöversikten.  

 

Figur 1: Flödesschema över urvalsprocessen 

4.2 Sammanfattning av inkluderade studier  

Artiklarna som inkluderats i studien är alla randomiserade kontrollerade studier och 

publicerade mellan 2014–2019. Studierna är skrivna i Nederländerna, USA, Spanien och 

Kina. I studierna är det totalt 521 deltagare varav 261 i interventionsgrupperna. Deltagarna 

varierade i åldrarna där den yngsta var 4 år och den äldsta 18 år. Alla deltagare i studierna 

har eller har haft diagnosen cancer.  
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I fem av studierna har interventionen bestått av aerob och muskelstärkande träning och en 

av studierna använde aktivitetsmonitor för att kartlägga barnens fysiska aktivitetsnivå. Den 

sista studien innefattade äventyrsbaserad träning. Jämförelseinterventionen i fyra av 

studierna bestod av normal vård enligt lokala riktlinjer. En av studierna har i 

jämförelseinterventionen använt aktivitetsmonitor, en annan har applicerat 

placebointervention i form av schack- och kortspel och den sista studien har anordnat fyra 

dagar av fritidsaktiviteter. 

I studierna har olika utvärderingsinstrument använts för att undersöka interventionernas 

utfall. Totalt har 27 olika utvärderingsinstrument använts. I sex av studierna användes 

PedsQL för att undersöka hur barnens livskvalité påverkats. Fyra av studierna använde 

accelerometer för att undersöka fysisk aktivitetsnivå. Även handhållen dynamometer 

förekommer i flera av studierna.  

Fem av studierna har uppnått hög studiekvalité och två medelhög, enligt SBU:s 

kvalitetsgranskning för randomiserade kontrollerade studier (SBU, 2014). Sammanfattning 

av innehållet i de inkluderade studierna visas nedan i tabell 4.  

Tabell 4: Sammanställning av inkluderade studier  

Artikeln
ummer/
Författa
re/år/la
nd  

 

Studie
design  

 

Totalt 
antal 
deltag
are (n)  

Interventi
onsgrupp 
(IG)  
Antal 
deltagare 
(n) 
Ålder (å) 

Intervention Kontroll
grupp 
(KG)  
Antal 
deltagar
e (n) 
Ålder (å) 

Jämförelse 
interventio
n  

 

Utvärderings- 
instrument 

 

Utfall Studi
ekval
ité 
enlig
t 
SBU  

#1/Van 
Dijk 
Lokkart, 
E. M et 
al. 
/2015/ 
Nederlä
nderna 

RCT n = 68  IG: 
n = 30  
å = 8–18  

Aerob och 
muskelstärka
nde träning 
Psykosocial 
träning  

KG: 
n = 38 
å = 8–18  

Normal 
vård enligt 
lokala 
riktlinjer 
och 
preferenser 

PedsQL*1 
MFS*2 
CBC*3 
YSR*4 
CDI*5 
SPP*6 

Livskvalité  
Fatigue  
Beteende 
Depressiva 
symtom 
Självinsikt 

Med
elhög  

#2/Braa
m, K.I et 
al. 
/2018/ 
Nederlä
nderna 

 

RCT: n = 68 IG:  
n = 30  
å = 8–18 

Aerob och 
muskelstärka
nde träning 
Högintensiv 
hemträning 
Psykosocial 
träning 

KG: 
n = 38  
å = 8 – 
18 

Normal 
vård enligt 
lokala 
riktlinjer 
och 
preferenser 

Primärt: 
Cykelergonom
eter 
Handhållen 
dynamometer  
Sekundärt:  
Accelerometer 
MFS 
PedsQL 
CBC 
YSR 
CDI 
SPP 

Primärt: 
VO2peak*7 
Muskelstyrka  
Sekundärt: 
Fysisk 
aktivitetsnivå 
Fatigue  
Livskvalité  
Beteende 
Depressiva 
symtom 
Självinsikt 

Hög 

#3/How
ell, R. H 
et.al/20
18/USA 

RCT: n = 78 IG:  
n = 53 
å = >11 - 
<15 

Utbildnings- 
material 
Aktivitets 
monitor  

KG: 
n = 25 
å = >11 – 
<15  

Aktivitetsm
onitor och 
utbildnings
material 

Accelerometer  
Handhållen 
dynamometer  
Sit-ups  

Fysisk 
aktivitetsnivå  
Handstyrka  

Med
elhög  
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Tillgång till 
hemsida  

Armhävningar  
PedsQL  

Muskelstyrka 
Livskvalité  

#4/Cox, 
L. C 
et.al/20
17/USA 

RCT n = 117 IG: 
n = 53 
å = 4–18  

Fysisk 
aktivitet som 
ska förbättra 
muskelstyrka, 
ROM, 
grovmotorik 
och 
uthållighet.  

KG: 
n = 64 
å = >11 – 
<15   

Normal 
vård men 
också besök 
av 
fysioterape
ut  

Greppstyrka, 
knäextension, 
dorsalflexion 
Goniometer 
6MWT*8 
 
CHQ *9 
Accelerometer  

Muskelstyrka 
Livskvalité  
Fysisk 
aktivitetsnivå 

Hög 

#5/Fiuz
a-Luces, 
C 
et.al/20
16/Span
ien 

RCT n = 49 IG: 
n = 24 
å = 4–18  

Muskelstärka
nde och aerob 
träning 

KG: 
n = 25 
å = 4–18  

Normal 
vård utan 
träning 

Primärt: 
5RM 
Sekundärt: 
Ramptest  
TUG*1o 
TUDS*12 
Accelerometer 
PedsQL  

Primärt: 
Muskelstyrka 
Sekundärt: 
VO2peak 
ADL*11 
Fysisk 
aktivitetsnivå  
Livskvalité 

Hög 

#6/Lam
, K.W.K 
et.al/20
18/ 
Kina 

RCT: n = 70 IG: 
n = 37 
å = 9–18  

Avslappning, 
djupandning, 
stretch, 
styrka, 
uthållighet 
och aerob 
träning.  

KG: 
n = 33 
å = 9 – 
18  

Placebointe
rvention i 
form av 
kort- och 
schackspel.  

Primärt: 
Fatigue scale 
Sekundärt: 
CUHK-
PARCY*13 
PA-SE*14 
Handhållen 
dynamometer  
PedsQL 

Primärt: 
Fatigue  
Sekundärt: 
Nivå av 
fysisk 
aktivitet  
Self-efficacy 
för fysisk 
aktivitet  
Greppstyrka  
Livskvalité  

Hög 

#7/Li, 
W. C. H 
et.al/20
13/Kina 

RCT n = 71 IG: 
n = 34 
å = 9–16  

4 dagars 
äventyrsbaser
ad träning.  

KG: 
n = 37 
å = 9–16  

4 dagar av 
fritidsaktivi
teter  

CUHK-PARCY  
PASCQ*15 
PA-SE 
PedsQL  

Nivå av 
fysisk 
aktivitet  
Self-efficacy 
för fysisk 
aktivitet 
Stages of 
change för 
fysisk 
aktivitet 
Livskvalité  

Hög 

 

 

 

*1 Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL)  

*2 Multidimensionell fatigueskala (MFS)  

*3 Child Behaviour Checklist (CBC)  

*4 Youth Self Report (YSR)  

*5 Childrens Depression Inventory (CDI)  

*6 Self Perception Profile (SPP)  

*7 Peak Oxygen Uptake (VO2peak)  

*8 Sex minuters gångtest (6MWT)  

*9 Child Health Questionnaire (CHQ)  

*10 Timed Up and Go (TUG)  

*11 Aktiviteter i dagliga livet (ADL)  
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*12 Timed Up and Down Stairs test (TUDS)  

*13 Chinese University of Hong Kong Physical Activity Rating for Children and Youth 

(CHUCK-PARCY)  

*14 Physical Activity Self-efficacy (PA-SE)  

* 15 Physical Activity Stages of Change Questionnaire (PASCQ) 

4.3 Interventionerna och dess utformning  

4.3.1 Van Dijk-Lokkart et al. 2015 och Braam et al. 2018 

Van Dijk-Lokkart et al. (2015) och Braam et al. (2018) utgick från samma intervention och 

population. Rekryteringen av studiedeltagarna ägde rum på fyra olika sjukhus runt om i 

Nederländerna. Populationen bestod av 68 barn i åldrarna 8–18 år, där 30 barn ingick i 

interventionsgruppen. Barnen som deltog var diagnostiserade med någon typ av cancer. 

Randomiseringen utfördes via blockrandomisering och sedan stratifiering för att balansera 

upp mellan grupperna.  

Studierna har undersökt effekten av kombinerad fysisk träning och psykosociala insatser för 

att se hur det påverkar kroppens fysiska funktioner och hälsorelaterad livskvalité hos barn 

med cancer. Interventionen pågick under 12 veckor där barnen i interventionsgruppen, två 

gånger i veckan, tränade aerob och muskelstärkande träning tillsammans med fysioterapeut. 

Träningen pågick i 45 minuter per tillfälle där varje barn hade ett individuellt utformat 

träningsprogram. Den aeroba och muskelstärkande träningen utfördes som cirkelträning och 

inkluderade vikter, löpning, bollar och ringar. Under de första åtta träningstillfällena 

utfördes träningen på en nivå av 66–77% av barnens HRpeak. Denna period innehöll främst 

muskelstärkande träning men även viss aerob träning. De kommande åtta tillfällena 

fokuserade mer på aerob träning där barnen skulle uppnå 77–90% av HRpeak. Sista perioden 

av träning fokuserade på högintensiva aktiviteter där barnen skulle uppnå 90–100% av 

HRpeak. Interventionen innehöll, förutom 2 x 45 min träning i veckan, även ett 

hemträningsprogram vilket startade sex veckor efter interventionens start. Programmet 

inkluderade övningar med vikt på en högintensiv nivå. Programmet, som tog 11 minuter att 

genomföra, utfördes minst tre gånger i veckan beroende på fysioterapeutens 

rekommendation. Tre till sex månader efter interventionens slut erbjöds barnen en timmes 

tennislektion för att påvisa vikten av fysisk aktivitet (Braam et al., 2018).   

Utöver den fysiska interventionen fick barnen sex sessioner á 60 minuter tillsammans med 

psykolog. Träffarna skedde varannan vecka under 12-veckorsperioden. Sessionerna var 

individuellt anpassade till barnen med syftet att öka självmedvetenhet, självförtroende, 

positiva tankar och känslor hos barnet. Syftet var även att barnen ska lära sig att hantera 

sjukdomsrelaterade svåra situationer och relationer. Psykologerna hade även i uppgift att ge 

barnen verktyg för att barnen ska fortsätta vara fysiskt aktiva i framtiden (Van Dijk-Lokkart 

et al., 2015). 
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Kontrollgruppen i båda studierna erhöll vanlig vård enligt lokala riktlinjer och preferenser. 

Den vanliga vården innehöll varken fysisk aktivitet eller psykosocial träning.  

4.3.2 Howell et al. 2018  

Howell et al. (2018) ville undersöka effekten av en webbaserad fysisk aktivitetsintervention 

med syftet att öka den fysiska aktivitetsnivån och hälsorelaterad livskvalité hos barn och 

ungdomar efter avslutad behandling. Rekryteringen av 78 deltagare utgick från ett 

barnsjukhus i USA, där deltagarna i populationen var mellan 11–15 år samt diagnostiserade 

med någon typ av cancer. Deltagarna randomiserades in i interventions- respektive 

kontrollgrupp enligt 2:1 randomisering, där 53 personer randomiserades till 

interventionsgruppen.  

Deltagarna i studien erhöll en aktivitetsmonitor, utbildningsmaterial samt tillgång till en 

interaktiv hemsida, vilken var designad för att uppmuntra till fysisk aktivitet via belöningar. 

När deltagarna loggade in på hemsidan fick de själva ladda upp data från aktivitetsmonitorn 

som loggat deras dagliga fysiska aktivitet. Belöningarna visade sig genom att samla poäng på 

hemsidan, vilka var baserade på hur mycket deltagarna rört på sig. Förutom poängen kunde 

deltagarna även erhålla små gåvor i form av t-shirts och klistermärken (Howell et al., 2018).  

Deltagarna i kontrollgruppen erhöll också en aktivitetsmonitor och utbildningsmaterial. 

Däremot fick de inte tillgång till hemsidan.  

4.3.3 Cox et al. 2017  

I studien av Cox et al. (2017) undersöker de fysisk aktivitet i syfte att förbättra muskelstyrka, 

rörelseomfång, grovmotorik och uthållighet i kombination med motivationsbaserad 

intervention för att öka hälsorelaterad livskvalité. Rekrytering av 117 deltagare utgick från 

fyra olika center där barn med cancer behandlas. Deltagarna var mellan 4–18 år, nyligen 

diagnostiserade med ALL, där barnen randomiserades in i åldersgrupper genom stratifiering. 

Därefter användes blockrandomisering för att fördela deltagarna till interventions- och 

kontrollgrupp. 53 deltagare randomiserades till interventionsgruppen.  

Interventionen pågick under 2,5 år och bestod av två olika komponenter. Den ena 

komponenten berör motivation gällande beteendeförändring på lång sikt och den andra 

fysisk träning. Två gånger i veckan, under de första fyra veckorna, träffade deltagarna på 

kliniken en specialistsjuksköterska som skulle hjälpa deltagarna att öka och bibehålla sin tillit 

till att fortsätta vara fysiskt aktiva. Mellan vecka fem och åtta träffades de en gång i veckan, 

resterande tid inträffade mötena en gång i månaden. Den fysiska interventionen har utgått 

från Winningham Program som testats i en pilotstudie. Deltagarna träffade en fysioterapeut 

en gång i veckan de första fyra veckorna, sedan varannan vecka mellan vecka fem och åtta. 

Resterande tid träffade deltagarna fysioterapeuten en gång i månaden.  Övningarna bestod av 

stretching och muskelstärkande övningar, vilka har anpassats till deltagarnas 

sjukdomstillstånd. Deltagarna uppmuntrades till att utföra programmet fem gånger i veckan 

á 30 minuter, antingen självständigt eller med hjälp av vårdnadshavare (Cox et al., 2017).  
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Kontrollgruppen fick utöver normal vård även samma möten med fysioterapeuten. 

Deltagarna rekommenderades även passiv stretch av fotleden och bålen, á 30 sekunder fem 

gånger i veckan. Kontrollgruppen fick, precis som interventionsgruppen, besök av en 

specialistsjuksköterska. Skillnaden var att samtalen handlade om familjens allmänna 

tillstånd och inte om vikten av fysisk aktivitet.  

4.3.4 Fiuza-Luces et al. 2016  

Studien av Fiuza-Luces et al. (2016) undersöker effekten av kombinerad aerob- och 

muskelstärkande träning hos patienter som genomgår behandling på sjukhus. 49 deltagare 

rekryterades från ett barnsjukhus i Spanien. 24 av 49 deltagare randomiserades till 

interventionsgruppen med hjälp av en dator som slumpmässigt delade ut nummer och 

placerade deltagarna i respektive grupp. Deltagarna var mellan 4–18 år och nyligen 

diagnostiserade med solid extrakraniell hjärntumör.  

Interventionen utfördes under cellgiftsbehandlingen och varierade därför i tid mellan 

deltagarna. Under cellgiftsbehandlingen tränade deltagarna tre gånger i veckan á 60–70 

minuter. 30 minuter av träningen bestod av aerob träning antingen på cykel, löpband eller 

armcykel. Intensiteten under den aeroba träningen mättes med pulsband med målet att 

uppnå 60–70% av maxpulsen. Resterande tid innehöll muskelstärkande motståndsträning 

för både övre och nedre extremitet. Deltagarna utförde 2–3 set med 8 – 15 repetitioner, 

mellan varje övning vilade deltagarna 1 – 2 minuter. Interventionen var övervakad och 

individuellt anpassad till varje enskild individ.  

Kontrollgruppen erhöll normal vård utan träning.  

4.3.5 Lam et al. 2018  

Studien av Lam et al. (2018) utfördes med syftet att öka den fysiska aktivitetsnivån, minska 

fatigue, öka self-efficacy inför fysisk aktivitet, öka muskelstyrka och förbättra livskvalitén hos 

barn med cancer. 70 barn rekryterades från en onkologisk barnavdelning på ett sjukhus i 

Hong Kong. För att randomisera till interventions- och kontrollgrupp erhöll deltagarna ett 

kuvert med ett nummer som slumpmässigt blivit utdelat av en dator. 37 deltagare blev 

randomiserade till interventionsgruppen. Deltagarna var mellan 9 – 18 år, nyligen 

diagnostiserade med cancer. 

Interventionen startade med att alla deltagare fick ett hälsosamtal á 15 minuter, där det 

samtalades om vikten av fysisk aktivitet. Utöver det fick deltagarna i interventionsgruppen 

även undervisning i djupandning och avslappning. Inom en vecka efter utskrivning startade 

träningen där deltagarna coachades av sjuksköterskestudenter. Varje deltagare fick 28 

hembesök utspridda under sex månader, varje besök varade i 60 minuter. Under de första 

fyra veckorna träffade deltagarna sin coach två gånger i veckan, resterande 20 veckor en gång 

i veckan. Studien utgår från Kolb´s (1984) teori om inlärning där man utgår från konkret 

upplevelse, reflekterande observation, abstrakt begrepps- och teoribildning och slutligen 

aktivt utforskande. Varje tillfälle startade med att coachen demonstrerade olika fysiska 

aktiviteter där barnet sedan skulle utföra samma sak (konkret upplevelse). Barnet fick sedan 
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tillsammans med coachen reflektera över utförandet (reflekterande observation) för att sedan 

kunna likna aktiviteten med situationer och lära sig att hitta lösningar (abstrakt begrepps- 

och teoribildning). Slutligen ska barnet kunna generalisera sina lärdomar för att kunna 

applicera kunskapen i framtiden (aktivt utforskande). Denna modell användes för att öka 

barnets tilltro till sin egen förmåga att utföra fysisk aktivitet. Aktiviteterna i interventionen 

bestod av stretching, avslappning, muskelstärkande motståndsträning samt inom- och 

utomhusaktiviteter av aerob karaktär. Aktiviteterna var indelade i fyra nivåer där intensiteten 

ökade gradvis.   

Jämförelseinterventionen bestod av placebo i form av kort- och schackspel. Kontrollgruppen 

erhöll även samma hälsosamtal som interventionsgruppen.  

4.3.6 Li et al. 2013 

I studien av Li et al. (2013) utvärderades effekten av integrerad äventyrsbaserad träning med 

syftet att öka fysisk aktivitetsnivå, self-efficacy och livskvalitén hos barn efter avslutad 

behandling. 71 barn rekryterades från en volontärorganisation i Hong Kong. 

Randomiseringen till interventions- eller kontrollgrupp utfördes genom att en förälder till 

varje barn fick dra ett kuvert från en låda med markeringen ”grupp A” eller ”grupp B”. 34 

barn randomiserades således till interventionsgruppen. Deltagarna i studien var mellan 9 – 

16 år.  

Deltagarna i interventionsgruppen fick i samband med medicinsk uppföljning delta i en fyra-

dagars integrerad aktivitetsbaserad träning. Innehållet i interventionen inkluderade en 

workshop för att kunna lägga upp en individuell handlingsplan för regelbunden fysisk 

aktivitet. De samtalade även om bland annat vikten av fysisk aktivitet samt för- och nackdelar 

med fysisk aktivitet. Barnen fick även utföra aktivitetsbaserade träningsövningar så som 

klättring, löpning och delta i en miniolympiad. Interventionen genomfördes i smågrupper 

bestående av max 12 deltagare. 

Kontrollgruppen blev inbjudna till fyra dagar av fritidsaktiviteter, bestående av filmvisningar, 

handarbets-workshops, schackspel och hälsosamtal. Dessutom fick de besöka en nöjespark 

och ett museum.  

4.4 Beskrivning av utvärderingsinstrument  

Flera olika utvärderingsinstrument har använts i de olika artiklarna för att undersöka fysiska, 

psykosociala faktorer och livskvalité. Instrumenten och dess psykometriska egenskaper 

beskrivs nedan i löpande text. Gränsvärdena som redovisas för reliabilitet* presenteras enligt 

Bring och Taube (2006) samt enligt Cronbach´s alpha** (Cronbach, 1951). I löpande text 

hänvisas gränsvärden markerade med ”*” eller ”**” till tabell 5.  
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Tabell 5. Gränsvärden för reliabilitet  

Gränsvärden för reliabilitet presenterade 

enligt Bring och Taube (2006) * 

Gränsvärden för reliabilitet presenterade 

enligt Cronbach’s alpha (Cronbach, 1951) 

** 

0.5 > α= Oacceptabel 

≤ 0.20 = Dålig 0.6 > α ≥ 0.5 = Dålig 

0.21 – 0.40 = Svag 0.7 > α ≥ 0.6 = Tvivelaktig   

0.41 – 0.60 = Måttlig 0.8 > α ≥ 0.7 = Acceptabel 

0.61 – 0.80 = Bra 0.9 > α ≥ 0.8 = Bra 

0.81 – 1.00 = Mycket bra α ≥ 0.9 = Utmärkt 

 

4.4.1 Psykometriska egenskaper hos utvärderingsinstrument avseende fysiska 

faktorer  

Cykelergometertest används för att undersöka VO2peak (ml*min*kg) (Braam et al., 2018). 

Testet utförs på cykelergometer med 60 - 80 varv per minut. Under testet mäts 

utandningsluft och hjärtfrekvens. Ventilatoriskt gasutbyte analyserades per andetag. VO2peak 

definieras av medelvärdet under de 30 sista sekunderna av testet. Varken reliabilitet eller 

validitet redovisas.  

Handhållen dynamometer förekommer i fyra artiklar för att mäta muskelstyrka (Braam et 

al., 2018, Howell et al., 2018, Lam et al., 2018 & Cox et al., 2017). Testet utförs i sittande 

position, med dynamometern i ena handen. Deltagarna instrueras att greppa så hårt de kan. 

Det högsta mätvärdet, eller medelvärdet av tre mätningar används för analys. De 

psykometriska egenskaperna för handhållen dynamometer visar att ”concurrent validity” 

ligger mellan 0.78 – 0.95 och intra- och interreliabilitet mellan 0.75 – 0.98 (Hébert et al., 

2011). Reliabiliteten anses som bra*.   

Accelerometer har använts i fyra studier för att mäta fysisk aktivitetsnivå (Braam et al., 2018, 

Howell et al., 2018, Cox et al., 2017 & Luces-Fiuza et al., 2016). Accelerometer är en 

aktivitetsmonitor som fästs med band runt midjan. Ingen av artiklarna redovisar några 

psykometriska egenskaper. Däremot redovisas intraclass correlation coefficient (ICC) för 

accelerometer i en artikel av Van Dam, Kok, Munneke och Vogelaar (2001). ICC för test-

retest reliabilitet ligger mellan 0.65 – 0.91, vilket tyder på bra* reliabilitet. Validitet redovisas 

ej.  

Goniometer används för att mäta ledrörlighet i fotleden (Cox et al., 2017). Enligt Konor et al. 

(2012) är ICC för interbedömarreliabilitet 0.85 – 0.91, reliabiliteten klassas som mycket bra*. 

Validitet redovisas ej.  
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Sex minuters gångtest används för att mäta gångsträcka (Cox et al., 2017). ICC för test-retest 

reliabilitet, enligt Li (2005), är 0.89 – 0.96 vilket anses vara mycket bra reliabilitet*.   

Repetitionsmaximun (RM) används för att mäta maximal muskelstyrka i ben, - bröst, - och 

ryggmuskulatur (Luces-Fiuza et al., 2016). Deltagarna fick utföra tre uppvärmnings-set på 

50, 70 och 90 % av 5RM med en minuts vila emellan. Sedan utfördes ett försök på 5RM på 

100 – 105 %. Om deltagarna klarade av detta, ökades motståndet med 2,5 - 5 % (om det ej 

lyckades sänktes istället motståndet med 2,5 – 5 %). Efter två minuters vila utfördes ett nytt 

försök för att hitta 5RM.  Repetitionsmaximum har enligt García- Ramos et al. (2019) en 

mycket bra* ICC, test-retest reliabilitet, mellan 0.81 – 0.91. Validitet redovisas ej.  

 

Ramptest på löpband, eller armcykel för amputerade barn, används för att mäta VO2peak 

(Luces-Fiuza et al., 2016). In- och utandningsluft mättes med andningsmask där resultaten 

sedan analyserades. Varken reliabilitet eller validitet redovisas av författarna.  

TUG används för att mäta aktiviteter i dagliga livet (Fiuza-Luces et al., 2016). I TUG reser sig 

deltagarna från en stol, går tre meter och vänder sedan om för att sätta sig ned. Fiuza-Luces 

et al. (2016) redovisar inga psykometriska egenskaper för instrumentet, däremot presenterar 

Williams, Carroll, Reddihough, Phillips och Galea (2005) ICC för test-retest reliabilitet som 

0.83 för friska barn, vilket klassas som mycket bra*.  

TUDS används också för att mäta aktiviteter i dagliga livet (Fiuza-Luces et al., 2016). I testet 

ska deltagarna gå upp och ned för trappsteg. Trappräcke används för att minska fallrisken. 

Zaino, Marchese och Westcott (2004) presenterar ICC för intra- och interreliabilitet samt 

test-retest reliabilitet som 0.94 för friska barn, gränsvärdet anses vara mycket bra*.  

CHUK-PARCY (Chinese University of Hong Kong: Physical Activity Rating for Children 

and Youth) används för att mäta fysisk aktivitetsnivå (Lam et al., 2018 & Li et al., 2013). 

Deltagarna får skatta på en 11-gradig skala för att gradera sin fysiska aktivitetsnivå. 0 betyder 

”ingen aktivitet alls” och 10 ”mycket aktiv de flesta dagar i veckan”. Beroende på det antal 

poäng som deltagarna skattar, klassas den fysiska aktivitetsnivån som ”låg”, ”medel” eller 

”hög”. Enligt Lam et al. (2018) är test-retest reliabiliteten 0.86 vilket anses som mycket bra*. 

Innehållsvaliditet presenteras av samma författare som 90 %.  

4.4.2 Utvärderingsinstrument för psykosociala faktorer och livskvalité  

PedsQL används för att mäta livskvalité (Van Dijk-Lokkart et al., 2015, Braam et al., 2018, 

Howell et al., 2018, Fiuza-Luces et al., 2016, Lam et al., 2018 & Li et al., 2013). 

Frågeformuläret innefattar olika kategorier, där barnen bl. a. skattar fysisk funktion, social 

funktion, emotionell funktion och förmågan att fungera i skolan. Varni, Burwinkle, Katz, 

Meeske och Dickinson (2002) beskriver att reliabilitetstest av intern överensstämmelse är 

0.88, vilket klassas som bra**. Validitet redovisas ej.  

Multidimensionell fatigue skala används för att mäta fatigue (Van Dijk-Lokkart et al., 2015 & 

Braam et al., 2018). Formuläret är uppdelat i tre subkategorier som innefattar ”generell 

fatigue”, ”kognitiv fatigue” och ”sleep/rest fatigue”. Inom varje kategori svarar deltagarna, på 
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en femgradig Likertskala, på frågor om problematik gällande fatigue under den senaste 

månaden. Reliabilitetstest av intern överensstämmelse är 0.89** enligt Varni et al. (2002). 

Validitet presenteras ej.  

Child Behaviour checklist och Youth Self-report har använts för att mäta beteende (Van Dijk-

Lokkart et al., 2015 & Braam et al., 2018). Ju högre poäng som skattas, desto större 

beteendeproblem har barnen. Van Dijk-Lokkart et al. (2015) anser enligt deras studie att 

båda instrumenten har god validitet och reliabilitet.  

Childrens Depression Inventory mäter depressiva symtom under de senaste två veckorna 

(Van Dijk-Lokkart et al., 2015 & Braam et al., 2018). Enligt författarna har instrumentet god 

reliabilitet av intern överensstämmelse och test-retest reliabilitet.  

Self Perception Profile används för att mäta självinsikt (Van Dijk-Lokkart et al., 2015 & 

Braam et al., 2018). Formuläret mäter självinsikt inför skolastisk kompetens, atletisk 

kompetens, social acceptans, utseende, beteende och nära vänner. Van Dijk-Lokkart et al. 

(2015) menar att formuläret har god validitet och reliabilitet, men några gränsvärden 

presenteras ej.  

Child health questionnaire används för att mäta livskvalité (Cox et al., 2017). Formuläret 

mäter fysisk funktion, emotionellt beteende, smärta, beteende, psykisk hälsa, självkänsla och 

familjeaktiviteter. Landgraf, Abetz och Ware (1999) menar att formuläret har ett medelvärde 

på 0.72 gällande reliabilitetstest av intern överensstämmelse, vilket klassas som acceptabel**. 

Vidare beskriver författarna att formuläret innehar god begreppsvaliditet.  

Fatigue-scale mäter fatigue (Lam et al., 2018). Instrumentet består av 13 kategorier där 

deltagarna får skatta på en femgradig Likertskala. Höga poäng tyder på hög cancerrelaterad 

fatigue. Enligt författarna är det ett reliabelt och validt utvärderingsinstrument.  

PA-SE används för att mäta tilltron till att utföra fysisk aktivitet (Lam et al., 2018 & Li et al., 

2013). Formuläret består av fem delar med frågor om fysisk aktivitet och hur säker barnet 

känner sig inför att utföra fysisk aktivitet. Validiteten och reliabiliteten anses vara 

tvivelaktig** då gränsvärdena ligger mellan 0.67 – 0.69 (Li et al., 2013).  

PASCQ används för att mäta Stages of change för fysisk aktivitet (Li et al., 2013). 

Instrumentet används för att identifiera vilket förändringsstadie barnet befinner sig i. De 

olika stadierna innefattar förbegrundandet, begrundandet, förberedelse, handling och 

vidmakthållande av fysisk aktivitet. Detta instrument har en mycket bra* test-retest 

reliabilitet där gränsvärdet ligger på 0.83. Testet bedöms ha en innehållsvaliditet på 92 % (Li 

et al., 2013).  

4.5 Utfall och effekter av interventionerna  

Resultatet nedan presenteras i löpande text samt sammanfattat i tabell 6 och 7. Resultaten är 

indelade i underrubriker där effekterna gällande fysiska faktorer, psykosociala faktorer och 

livskvalité redovisas separat.  
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4.5.1 Utfall och utvärderingsinstrument av fysiska faktorer  

I sex av sju studier har totalt 17 utvärderingsinstrument använts för att undersöka effekten av 

fysisk aktivitet. De utfall som framförallt har utvärderats är fysisk aktivitetsnivå, 

muskelstyrka, kondition, rörlighet och balans. Accelerometer var det mest förekommande 

utvärderingsinstrumentet följt av handhållen dynamometer och CHUCK-PARCY. Utfallen 

beträffande fysiska faktorer redovisas nedan i löpande text. De resultat som är statistiskt 

signifikanta och klargör p-värde, redovisas även i tabell 6.  

Braam et al. (2018) redovisar vid uppföljning, efter 12 månader, att interventionsgruppen 

påvisat ökad muskelstyrka i nedre extremitet jämfört med kontrollgruppen. 

Interventionsgruppen har även ökat muskelstyrkan i både övre- och nedre extremiteter över 

tid. Kontrollgruppen visar en signifikant ökning över tid gällande fysisk aktivitet.  

Howell et al. (2018) mäter fysisk aktivitetsnivå med hjälp av accelerometer. Författarna 

redovisar ett icke signifikant resultat. Vidare använder författarna handhållen dynamometer 

för att mäta greppstyrka. Greppstyrkan hos deltagarna i interventionsgruppen har ökat, där 

utfallet var statistiskt signifikant och effektstorleken anses vara liten (se tabell 6). 

Muskelstyrka mättes genom att deltagarna i studien fick utföra sit-ups och armhävningar i 30 

sekunder. Sit-ups visade statistisk signifikans och medelstor effekt för interventionsgruppen 

jämfört med kontrollgruppen. Deltagarnas ökade förmåga att utföra armhävningar var också 

statistiskt signifikant för interventionsgruppen, med en medelstor effekt (se tabell 6).  

Cox et al. (2017) undersökte muskelstyrka i dorsalflexion, knäextension och greppstyrka med 

handhållen dynamometer. Författarna undersökte även passiv rörlighet i talocruralleden 

med goniometer, deltagarnas förmåga att gå en viss sträcka med sex minuters gångtest och 

fysisk aktivitetsnivå med accelerometer, inga signifikanta skillnader visades i grupperna.  

I artikeln av Fiuza-Luces et al. (2016) mättes muskelstyrka genom 5RM i benpress, bänkpress 

och lateral rodd. Samtliga mätningar var statistiskt signifikanta, där effekten beräknades till 

stor då interventionsgruppen ökat muskelstyrkan (se tabell 6). För att mäta VO2peak utfördes 

ramptest på löpband, eller armcykel för de barn som genomgått amputation. Ramptesterna 

var icke signifikanta. Funktionella aktiviteter i dagliga livet mättes med TUG och TUDS, 

dessa resultat var också icke signifikanta. Slutligen användes accelerometer för att mäta 

fysisk aktivitetsnivå, även detta resultat var icke signifikant.  

Lam et al. (2018) mätte greppstyrka med hjälp av handhållen dynamometer. Både höger och 

vänster hand visade på statistisk signifikans i interventionsgruppen. Detta visar på ökad 

muskelstyrka bilateralt då effekten för höger hand var liten och medel för vänster. 

Författarna mätte även deltagarnas nivå av fysisk aktivitet med formuläret CHUK-PARCY. 

Den fysiska aktiviteten för både interventions- och kontrollgruppen var statistiskt signifikant 

där effektstorleken för interventionsgruppen klassas som stor. Även Li et al. (2013) har 

använt CHUK-PARCY för att mäta deltagarnas nivå av fysisk aktivitet där resultatet var 

statistiskt signifikant och effektstorleken stor. Resultatet i både Lam et al. (2018) och Li et al. 

(2013) visar att interventionsgrupperna skattat sin fysiska aktivitetsnivå högre efter avslutad 

intervention. Däremot har även kontrollgruppen i Li et al. (2013) förbättrat sin fysiska 

aktivitetsnivå där effektstorlek anses vara liten (se tabell 6).  
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Tabell 6. Utfall av fysiska faktorer. Mätvärden anges som medelvärde och standarddeviation (SD) 

Artikel Utvärderingsinstrument Resultat 

#3 Howell et al. 

(2018)  

Handhållen 

dynamometer 

IG: 19.95 ± 6.0 - 21.08 ± 6.0, p = <0.01 ES = 0.188 

KG: 22.27 ± 7.21 – 23.41 ± 7.21, p = NS ES = 0.158  

CI: 95% 

Sit-ups 30 sekunder IG: 15.08 ± 5.71 - 17.57 ± 5.71, p = <0.002, ES= 

0.436 

KG: 15.70 ± 5.91 – 18.2 ± 5.91, p = 0.05, ES = 0.408  

CI: 95% 

Armhävningar 30 

sekunder  

IG: 11.08 ± 5.83 - 13.75 ± 5.83, p = <0.0008, ES = 

0.458 

KG: 11.61 ± 6.46 – 13.75 ± 6.46, p = NS, ES =0.331 

CI: 95% 

 

 

#5 Fiuza-Luces et al. 

(2016) 

5RM Benpress IG: 41.4 ± 7.6 - 69.4 ± 8.5, p = <0.001, ES = 3.473 

KG: 72.1 ± 9.4 – 63.8 ± 9.7, p = <0.001, ES = -

0.869 

CI: 95% 

5 RM Bänkpress IG:  30.3 ± 3.8 - 40.1 ± 4.1, p = <0.001, ES = 2.479 

KG: 37.3 ± 4.3 – 34.6 ± 4.1, p= <0.001, ES = -0.643 

CI: 95% 

5RM Rodd IG:  31.9 ± 4.5 - 42.8 ± 4,7, p = <0.001, ES = 2.369  

KG: 39.3 ± 4.4 – 35.8 ± 4.1, p= <0.001, ES = -0.823 

CI: 95% 

#6 Lam et al. (2018) Handhållen 

dynamometer 

Höger hand 

IG: 14.8 ± 4.6 - 16.7 ± 4.5, p = <0.01, ES = 0.418 

KG: 14.6 ± 4.2 – 12.0 ± 2.4, p = <0.01, ES = -0.76 

CI: 95% 

Vänster hand IG: 12.7 ± 4.1 - 15.1 ± 4.1, p = <0.01, ES = 0.585 

KG: 12.8 ± 3.8 – 10.8 ± 2.4, p = <0.01, ES = -0.629 

CI: 95% 

CHUK-PARCY IG: 2.0 ± 1.2 - 4.0 ± 2.0, p = <0.001, ES = 1.213 

KG: 2.0 ± 1.3 – 1.9 ± 1.3, p = <0.001, ES = -0.08 

CI: 95% 

#7 Li et al. (2013) CHUK-PARCY IG: 2.7 ± 0.7 - 5.3 ± 1.2, p = <0.001, ES = 2.647 

KG: 2.8 ± 0.7 – 3.0 ± 0.8, p = 0.04, ES = 0.266 

CI: 95% 

IG: Interventionsgrupp 

KG: Kontrollgrupp 
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ES = Effektstorlek, uträknat enligt Cohen´s d (Cohen, 1988).  

CI= Konfidensintervallet 

NS = Icke signifikant  

4.5.2 Utfall och utvärderingsinstrument av psykosociala faktorer och livskvalité  

I studierna användes 10 olika utvärderingsinstrument för att mäta utfallet av psykosociala 

faktorer och livskvalité. Sex av sju studier har använt frågeformuläret PedsQL för att mäta 

livskvalité. Utfallen gällande psykosociala faktorer och livskvalité redovisas nedan i löpande 

text. De resultat som visar på statistisk signifikans redovisas även i tabell 7. 

Van Dijk-Lokkarts et al. (2015) resultat visar ingen skillnad mellan grupperna angående 

barnens livskvalité, beteendeproblem eller depressiva symtom. Resultaten gällande barnens 

självuppfattning visar inte heller på några skillnader mellan interventions- och 

kontrollgrupp.  

Braam et al. (2018) redovisar inga statistiska skillnader mellan interventions- och 

kontrollgruppen på kort tid angående primära och sekundära utfall. Vid mätning av 

sekundära utfall och skillnader inom gruppen, har både interventions- och kontrollgruppen 

förbättrat sin livskvalité över tid. Kontrollgruppen visar en signifikant minskning av 

depressiva symtom.  

Howell et al. (2018) redovisar ett statistiskt signifikant resultat gällande PedsQL där 

effektstorleken klassas som liten, vilket visar att deltagarna i interventionsgruppen förbättrat 

sin livskvalité (se tabell 7). Fiuza-Luces et al. (2016) använde också PedsQL. Författarna 

redovisar dock ett icke signifikant resultat. 

Cox et al. (2017) var de enda som istället för PedsQL använde Child Health Questionnaire för 

att mäta livskvalité. Resultatet redovisas som icke signifikant.  

För att mäta fatigue, har Lam et al. (2018), använt en kinesisk version av fatigue-scale. 

Effektstorleken visar minusvärde, vilket tyder på att interventionsgruppens fatigue minskat 

efter inventionen. Författarna använde sig även av PA-SE för att mäta deltagarnas self-

efficacy för fysisk aktivitet. Resultatet var statistisk signifikant där interventionsgruppen 

skattat högre self-efficacy för fysisk aktivitet. Effektstorleken klassas som liten (se tabell 7). 

Livskvalitén, mätt med PedsQL, var statistisk signifikant hos interventionsgruppen och ökade 

efter avslutad intervention. Effektstorleken anses vara stor (se tabell 7).  

Li et al. (2013) har också använt PA-SE för att mäta deltagarnas self-efficacy för fysisk 

aktivitet. Effekten anses var stor, med ett statistiskt signifikant resultat. PedsQL var också 

statistiskt signifikant med medelstor effekt (se tabell 7). Detta tyder på att 

interventionsgruppen, efter avslutad intervention, både skattat högre self-efficacy och 

förbättrat sin livskvalité. I Li et al. (2013) har även kontrollgruppens self-efficacy för fysisk 

aktivitet ökat med en liten effekt (se tabell 7).  
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Tabell 7. Utfall av psykosociala faktorer och livskvalité. Mätvärden anges som medelvärde och 

standardavvikelse (SD) 

Artikel Utvärderingsinstrument Resultat 

#3 Howell et al. 

(2018) 

PedsQL IG: 74.19 ± 16.02 - 78.02 ± 16.02, p = <0.01, ES = 

0.239 

KG: 75.32 ± 17.98 – 77.03 ± 17.98, p = NS, ES = 0.095 

CI: 95% 

#6 Lam et al. (2018) Fatigue-scale IG: 49.2 ± 7.5 - 47.6 ± 7.5, p = <0.001, ES = -0.213 

KG: 49.7 ± 6.9 – 54.7 ± 6.7, p = 0.001, ES = 0.735 

CI: 95%  

PA-SE IG: 7.8 ± 2.3 - 8.6 ± 2.0, p = <0.001, ES = 0.371 

KG: 7.7 ± 2.7 – 6.3 ± 2.2, p = 0.001, ES = -0.568 

CI: 95% 

PedsQL IG: 63.0 ± 7.1 - 64.7 ± 6.0, p = <0.001, ES = 0.259 

KG: 62.3 ± 9.2 – 58.0 ± 8.5, p = 0.001, ES = -0.485 

CI: 95% 

# Li et al. (2013) PA-SE IG: 8.6 ± 1.2 - 10.6 ± 1.2, p = <0.001, ES = 1.667 

KG: 8.7 ± 1.3 – 9.0 ± 1.0, p = 0.03, ES = 0.231 

CI: 95% 

PedsQL IG:  64.8 ± 7.0 - 69.1 ± 4.7, p = <0.001, ES = 0.721  

KG: 66.2 ± 4.9 – 66.3 ± 5.4, p = NS, ES = 0.019 

CI: 95% 

IG: Interventionsgrupp 

KG: Kontrollgrupp 

ES = Effektstorlek, uträknat enligt Cohen´s d (Cohen, 1988).  

CI= Konfidensintervallet 

NS= Icke signifikant  

4.6 Utvärderingsinstrument och socialkognitiv teori  

Utvärderingsinstrumenten som använts har enligt författarna till denna litteraturstudie 

tolkats enligt socialkognitiv teori och de olika delarna individfaktorer, beteende och 

omgivningsfaktorer. Tolkningarna av utvärderingsinstrumentens tillhörighet redovisas i 

tabell 8. Endast utvärderingsinstrument, där utfallen redovisats som statistiskt signifikanta 

kommer att redovisas.  

Sex av sju inkluderade studier (Van Dijk-Lokkart et al., 2015, Braam et al., 2018, Howell et 

al., 2018, Fiuza-Luces et al., 2016, Lam et al., 2018 & Li et al., 2013) har, enligt författarna till 

denna litteraturstudie, använt utvärderingsinstrument som mäter fysiska faktorer, vilket kan 

klassas som fysiska individfaktorer inom SCT. Dessa instrument är handhållen 

dynamometer, sit-ups och armhävningar 30 sekunder, benpress, bänkpress, lateral rodd, 
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fatigue-scale och CHUK-PARCY. CHUK-PARCY klassas, enligt författarna till denna 

litteraturstudie, som fysiska individfaktorer då formuläret innefattar en skattning av barnens 

fysiska aktivitetsförmåga och hur förmågan att utföra fysisk aktivitet förändrats efter 

interventionen.  

SCT:s faktorer gällande kognitiva och emotionella individfaktorer kan kopplas samman med 

frågeformuläret PedsQL och avsnittet om känslor. Frågorna rör oro, rädsla, ilska och 

sömnsvårigheter. De kognitiva och emotionella individfaktorerna förekommer i Van Dijk-

Lokkart et al. (2015), Braam et al. (2018), Howell et al. (2018), Fiuza-Luces et al. (2016), Lam 

et al. (2018) och Li et al. (2013). PA-SE kan också relateras till kognitiva och emotionella 

individfaktorer då det berör barnens tilltro till sin förmåga att utföra fysisk aktivitet. 

Instrumentet förekommer i studierna av Lam et al. (2018) och Li et al. (2013).  

PedsQL innehåller även frågor om hur cancerdiagnosen påverkar barnens sociala relationer 

och skolgången (Van Dijk-Lokkart et al., (2015), Braam et al., 2018, Howell et al., 2018, 

Fiuza-Luces et al., 2016, Lam et al., 2018 & Li et al., 2013). Dessa frågor tolkar författarna till 

denna litteraturstudie som beteendeaspekten i SCT. Denna tolkning grundar sig i att barnen, 

på grund av sjukdomen, kan ändra sitt beteende i sociala sammanhang. Angående sociala 

relationer kan barnens förmåga att komma överens med andra påverkas av sjukdomen i sig, 

vilket kan bidra till att barnens beteende i dessa situationer ändras. Det kan även handla om 

att barnen har svårt att utföra saker som deras jämlikar klarar av, detta på grund av att 

beteendet enligt Denison och Åsenlöf (2012) påverkas av tankar, känslor och fysiska 

förmågor. Skolgången rör frågor gällande frånvaro på grund av sjukdomen och problematik 

att gå i skolan, vilket också kan kopplas till ändrat beteende på grund av sjukdomen. CHUCK-

PARCY berör barnens uppfattning om sin fysiska aktivitetsnivå (Lam et al., 2018 & Li et al., 

2013). Deltagarna i interventionsgrupperna har ökat sin nivå av fysisk aktivitet och därmed 

ändrat sitt beteende, varför författarna till denna litteraturstudie kopplar samman detta med 

beteende enligt SCT.   

Omgivningsfaktorer, berör enligt SCT både fysisk och social omgivning (Bandura, 1986). 

Därför kopplas PedsQL frågor om sociala relationer som omgivningsfaktorer då det berör hur 

barnens sjukdom påverkar interaktionen med andra barn (Van Dijk-Lokkart et al., 2015, 

Braam et al., 2018, Howell et al., 2018, Fiuza-Luces et al., 2016, Lam et al., 2018 & Li et al., 

2013).  

Tabell 8. Tolkning av utvärderingsinstrument enligt socialkognitiv teori.  

Artikel 

tolkningarna 

förekommer i  

Fysiska 

individfaktorer 

Kognitiva och 

emotionella 

individfaktorer 

Beteende Omgivningsfaktorer  

Van Dijk-

Lokkart et al. 

(2015) 

 PedsQL 

”känslor” 

PedsQL 

”skola”  

”sociala 

relationer” 

PedsQL 

”sociala relationer” 
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Braam et al. 

(2018) 

Handhållen 

dynamometer 

PedsQL 

”känslor” 

PedsQL 

”skola” 

”sociala 

relationer” 

PedsQL 

”sociala relationer” 

Howell et al. 

(2018)  

Handhållen 

dynamometer 

Sit-ups 

Armhävningar 

PedsQL 

”känslor” 

PedsQL 

”skola” 

”sociala 

relationer” 

PedsQL 

”sociala relationer” 

Cox et al. 

(2017) 

    

Fiuza-Luces et 

al. (2016)  

Benpress 

Bänkpress 

Lateral rodd  

PedsQL 

”känslor” 

PedsQL 

”skola” 

”sociala 

relationer” 

PedsQL 

”sociala relationer” 

Lam et al. 

(2018)  

Handhållen 

dynamometer 

CHUK-PARCY 

”fysisk 

aktivitetsnivå” 

Fatigue-Scale 

PedsQL 

”känslor” 

PA-SE 

”self-efficacy för 

fysisk aktivitet” 

PedsQL 

”skola” 

”sociala 

relationer” 

CHUK-PARCY 

”fysisk 

aktivitetsnivå” 

PedsQL 

”sociala relationer” 

Li et al. (2013) CHUK-PARCY 

”fysisk 

aktivitetsnivå” 

PedsQL 

”känslor” 

PA-SE 

”self-efficacy för 

fysisk aktivitet” 

PedsQL 

”skola” 

”sociala 

relationer” 

CHUK-PARCY 

”fysisk 

aktivitetsnivå” 

PedsQL 

”sociala relationer” 

 

4.7 Kvalitetsgranskning och bedömning av systematiska fel  

Kvalitetsgranskningen utgår från SBU:s granskningsmall för randomiserade studier (bilaga 

B). De olika delarna i mallen granskades och bedömdes enligt respektive biasområde, för att 

sedan slås ihop i en sammanvägd bedömning. Syftet med kvalitetsgranskningen är att 

identifiera de eventuella risker som förekommer för systematiska fel (SBU, 2017b). Av de sju 

inkluderade studierna bedömdes två av dem ha medelhög risk för bias (Van Dijk-Lokkart et 
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al. 2015 och Howell et al. 2018) medan de resterande fem bedömdes ha låg risk för bias (se 

bilaga C).  

Howell et al. (2018), Lam et al. (2018) och Li et al. (2013) bedömdes ha medelhög risk för 

selektionsbias. Detta beror delvis på att ingen av studierna använt någon form av 

begränsning i randomiseringsprocessen. Det har inte heller framgått, i någon av de tre 

studierna, om någon korrigering för obalans i baslinjevariablerna har skett.  

I artiklarna av Van Dijk-Lokkart et al. (2015) och Howell et al. (2018) framgår det inte om 

varken studiedeltagare eller behandlare har varit blindade för vilken intervention som gavs, 

vilket resulterade i medelhög risk för behandlingsbias.  

Fyra av artiklarna (Van Dijk-Lokkart et al., 2015, Braam et al., 2018, Howell et al., 2018 & 

Cox et al., 2017) bedömdes ha medelhög risk för bortfallsbias, då bortfallen inte ansågs vara 

tillfredsställande lågt i förhållande till populationen. Det framgår inte heller tydligt i någon av 

de fyra artiklarna hur den statistiska hanteringen gällande bortfallet har hanterats.  

Braam et al. (2018) bedömdes ha medelhög risk för rapporteringsbias då utfallsmåtten ej 

redovisats i förväg i det publicerade studieprotokollet. Det framgår inte heller om 

tidpunkterna för analys var angivna i förväg eller om biverkningar/komplikationer har mätts. 

Fyra av artiklarna (Howell et al., 2018, Cox et al., 2017, Fiuza-Luces et al., 2016 & Li et al., 

2013) bedömdes ha hög risk för rapporteringsbias. I dessa fyra studier har inga 

studieprotokoll publicerats, vilket påverkar flera av delarna i granskningen.  

Alla sju studier bedömdes ha låg risk för intressekonfliktbias. Däremot föreligger risk för 

annan typ av intressekonflikt i artiklarna Van Dijk-Lokkart et al. (2015) och Braam et al. 

(2018) då en av författarna varit med och utvecklat den psykosociala träningen i 

interventionerna.  

4.7.1 Gradering av evidensstyrka  

De inkluderade studiernas preliminära evidensstyrka bedömdes enligt SBU (2017b). Då de 

inkluderade artiklarna enbart bestod av randomiserade kontrollerade studier bedömdes 

evidensstyrkan som stark, då RCT-studier klassas som högt rankade gällande evidensstyrka. 

Denna bedömning vägdes samman med bedömningen angående studiekvalitén i de 

inkluderade studierna, vilken anses vara hög och medelhög. 
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5 DISKUSSION  

5.1 Resultatsammanfattning  

Denna litteraturstudie inkluderar sju randomiserade kontrollerade studier där författarna 

undersökt hur fysisk aktivitet påverkar livskvalitén och psykosociala faktorer hos barn med 

onkologiska sjukdomar. Artiklarna inkluderar totalt 521 deltagare där 261 ingår i 

interventionsgrupper. Deltagarnas ålder varierade mellan 4–18 år.  Interventionerna som 

bestod av både aerob- och muskelstärkande träning utvärderades utifrån eventuella effekter 

på fysiska funktioner, psykosociala faktorer och livskvalité. Jämförelseinterventionen bestod 

till största del av normal vård enligt lokala riktlinjer. Totalt används 27 olika 

utvärderingsinstrument för att undersöka utfallen av interventionerna. Tre av studierna 

(Braam et al., 2018, Fiuza-Luces et al., 2016 & Lam et al., 2018) har uttalat primära och 

sekundära utfall, medan resterande fyra studier inte definierat om utfallen är primära eller 

sekundära. Utvärderingsinstrumenten har sedan kategoriserats enligt den socialkognitiva 

teorin utefter fysiska, kognitiva och emotionella individfaktorer, beteende och 

omgivningsfaktorer. I fyra av studierna (Braam et al., 2018, Howell et al., 2018, Lam et al., 

2018 & Li et al., 2013) har barnen efter interventionen ökat sin muskelstyrka och förbättrat 

sin livskvalité. I studierna av Van Dijk-Lokkart et al. (2015) och Cox et al. (2017) har varken 

den fysiska eller psykosociala interventionen visat på statistisk signifikans och ingen skillnad 

mellan interventions- och kontrollgrupp. I studien av Fiuza-Luces et al. (2016) har 

interventionsgruppen ökat sin muskelstyrka men inte påvisat någon statistisk signifikant 

effekt gällande barnens livskvalité. Kvalitetsgranskning av samtliga studier utfördes enligt 

SBU:s granskning av randomiserade kontrollerade studier (2014) där två av studierna ansågs 

ha medelhög risk för bias och därför medelhög studiekvalité. Resterande fem artiklar ansågs 

ha låg risk för bias och bedömdes följaktligen ha hög studiekvalité.  

5.2 Resultatdiskussion  

Då sex av sju studier genomfört både muskelstärkande och aerob träning underlättar det 

inför analys av de resultat som framkommit gällande interventionernas effekt. Om studierna 

istället skiljt sig åt i val av intervention, hade det varit svårare att ställa interventionerna mot 

varandra och analysera effekterna. Däremot, skiljer sig interventionerna åt gällande frekvens, 

duration och upplägg. I vissa studier, saknas tillvägagångssätt för upplägg av den fysiska 

träningen. Johansson, Rundqvist och Wengström (2016) rekommenderar vuxna individer 

med cancer att utföra anpassad aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet. Intensiteten för 

aerob träning bör antingen vara måttlig, 150 minuter/vecka, 3–7 gånger/vecka, eller hög, 75 

minuter/vecka, 3-5 gånger/vecka. Muskelstärkande träning, bör utföras 2-3 gånger i veckan, 

8-10 övningar, 8-12 reps med minst 1 set. Dessa rekommendationer efterliknas i studierna av 

Braam et al. (2018), Cox et al. (2017) och Lam et al. (2018). Däremot är det enbart Braam et 

al. (2018) och Lam et al. (2018) som påvisat statistisk signifikans gällande muskelstärkande 

träning. Detta kan tyda på avsaknad av tydliga riktlinjer för hur upplägget av fysisk aktivitet 



 

 33 

för barn med cancer bör se ut, vilket gör det svårt att dra slutsatser gällande 

interventionernas utformning. 

Studien av Fiuza-Luces et al. (2016) utför övervakad muskelstärkande och aerob träning, där 

barnen tränar tre gånger i veckan, á 60 - 70 minuter. Träningen bestod av 2 – 3 set med 8 – 

15 reps. Resultatet visar ökad muskelstyrka för interventionsgruppen. Rekommendationerna 

för friska barn, efterliknar de som finns utförda för vuxna med cancer (Johansson, Rundqvist 

& Wengström, 2016) och kan liknas med upplägget i Fiuza-Luces et al. (2016) studie. 

Eftersom resultaten gällande muskelstyrka i studien av Fiuza-Luces et al. (2016) var positiva, 

kan det tyda på att barn med cancer, bör ägna sig åt fysisk aktivitet likt de rekommendationer 

som finns för friska barn och för vuxna med cancer.  

Howell et al. (2018) lämnade ut en aktivitetsmonitor för att mäta fysisk aktivitet. Trots att 

interventionen inte bestått av organiserad muskelstärkande träning, påvisar resultaten efter 

interventionen statistisk signifikant ökad muskelstyrka. Detta skiljer sig mot interventionen 

som utfördes i Cox et al. (2017) som utgår från muskelstärkande träning samt stretch, á 30 

minuter, fem gånger i veckan. Trots att deltagarna i Cox et al. (2017) träffade fysioterapeuter 

och utförde träningen under organiserade former, var resultaten icke signifikanta. Övervakad 

träning, kan trots resultatet i Cox et al. (2017) antas vara en framgångsrik intervention då 

resultaten i Braam et al. (2018), Li et al. (2013), Fiuza-Luces et al. (2016) och Lam et al. 

(2018) påvisade statistisk signifikans angående muskelstyrka, där träningen var övervakad.  

Lam et al. (2018) definierar inte träningsupplägget mer än att barnen utförde 

muskelstärkande och aerob träning 60 minuter per gång, med varierande frekvens. Däremot 

läggs stor vikt, precis som i Li et al. (2013), på barnens tilltro till sin egen förmåga att utföra 

fysisk aktivitet. Resultaten i studierna visar på ökad muskelstyrka samt ökad fysisk 

aktivitetsnivå för interventionsgrupperna i båda studierna. Lam et al. (2018) belyser vikten 

av ökad tilltro till sin förmåga att genomföra en beteendeförändring och därmed bli mer 

fysiskt aktiva. Detta kan kopplas samman med Banduras (1986) förklaring gällande att 

bemästra nytt beteende i en given kontext. Resultaten skulle kunna tyda på att barnens ökade 

tilltro till sin egen förmåga att utföra fysisk aktivitet är viktigare än själva träningsupplägget.  

I studien av Howell et al. (2018) fick barnen ingen mer fysisk träning än en aktivitetsmonitor 

och en hemsida där barnen uppmuntrades till fysisk aktivitet med olika belöningar. Denna 

intervention gav positiva effekter gällande både muskelstyrka och livskvalité, där 

muskelstyrka ses som fysiska individfaktorer och livskvalité som kognitiva och emotionella 

individfaktorer. Detta kan kopplas samman med den socialkognitiva teorin (Bandura, 1986) 

vilken talar om samspelet mellan individfaktorer, beteende och omgivning. Beteende kan i 

detta fall handla om barnens ökade fysiska aktivitetsnivå, medan omgivningen kan kopplas 

samman med de motivationshöjande belöningarna som barnen erhöll. På så sätt, kan en 

tolkning av den socialkognitiva teorin, förklara att motivation i form av belöningar leder till 

ett ökat beteende (ökad fysisk aktivitetsnivå), vilket i sin tur påverkar både kognitiva, 

emotionella och fysiska individfaktorer.   

Efter tolkning, av författarna till denna litteraturstudie, kan de utvärderingsinstrument som 

fått statistiskt signifikanta resultat kopplas samman med individfaktorer, beteende och 

omgivning enligt socialkognitiva teorin (se tabell 8). Fyra av studierna har presenterat 
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positiva resultat gällande både fysiska faktorer och livskvalité (Braam et al., 2018, Howell et 

al., 2018, Lam et al., 2018 & Li et al., 2013). Dessa studier har mätt utfall som kan kopplas 

samman med de olika faktorerna inom socialkognitiva teorin. Enligt författarna till denna 

litteraturstudie kan kopplingen tyda på att ett interventionsupplägg, som inkluderar 

individens fysiska, emotionella och kognitiva faktorer i samspel med beteende och 

omgivning, kan vara ett framgångsrikt upplägg. Fiuza-Luces et al. (2016) är den enda studien 

som använt utvärderingsinstrument som kan kopplas till alla delar inom SCT, men som 

enbart påvisat statistiskt signifikanta resultat gällande fysiska faktorer. Däremot beskriver 

författarna att livskvalitén ökat över tid, men resultaten gällande livskvalité inom- och mellan 

grupperna är inte statistisk signifikanta.  

Av de 10 utvärderingsinstrument som mätt psykosociala faktorer och livskvalité, är det 

enbart tre instrument som påvisat positiva resultat, Fatigue-scale, PedsQL och PA-SE. 

Fatigue-scale är enligt Lam et al. (2018) både ett reliabelt och validt utvärderingsinstrument, 

vilket stärker interventionens utformning och pålitligheten i resultatet, då deltagarnas fatigue 

minskat efter interventionen. PedsQL anses vara ett reliabelt test gällande intern 

överrensstämmelse, vilket menar att formuläret avser att mäta innehållets olika delar samt 

hur de korrelerar med varandra (Dimitrov, Rumrill, Fitzgerald & Hennessey, 2001). Då sex 

av sju studier använt PedsQL anses formuläret vara vedertaget för att mäta livskvalité. Trots 

detta är det bara tre av studierna (Howell et al., 2018, Lam et al., 2018 & Li et al., 2013) som 

påvisat statistisk signifikans rörande livskvalité, vilket gör att interventionernas upplägg kan 

ifrågasättas. Howell et al. (2018) och Li et al. (2013) var de enda som utförde interventionen 

efter avslutad behandling, vilket kan vara en faktor som påverkat deras positiva resultat. I 

resterande fem studier, genomgår barnen behandling under interventions gång. Detta kan 

vara en faktor som påverkar barnens livskvalité och att det är därför barnen inte uppnår 

positiva resultat angående sin livskvalité. Lam et al. (2018) är den enda studien som fått 

positivt resultat angående livskvalité där barnen är under behandling. Detta skulle kunna 

bero på interventionens upplägg som fokuserar på barnens tilltro till sin förmåga att utföra 

fysisk aktivitet och att den ökade tilltron, påverkar livskvalitén positivt. Däremot är 

reliabiliteten och validiteten för PA-SE enligt Li et al., (2013) tvivelaktig. Detta påverkar 

tillförlitligheten och giltigheten för studiens resultat då andra faktorer kan ha påverkat 

resultatet. Resterande sju utvärderingsinstrument innehar överlag god reliabilitet och 

validitet, men påvisar inga statistiskt signifikanta resultat, vilket skulle kunna kopplas 

samman med interventionernas utformning.  

Sjutton utvärderingsinstrument användes för att mäta fysiska faktorer, varav fem påvisade 

statistiskt signifikanta resultat. Dessa var handhållen dynamometer, 5RM, sit-ups och 

armhävningar á 30 sekunder och CHUK-PARCY. Handhållen dynamometer bedömdes ha 

bra ”concurrent validity” och intra-interreliabilitet, vilket visar att testet är fritt från bias 

beroende på vilken utövare som genomför testet samt vid vilken tidpunkt testet utförs (Carter 

& Lubinsky, 2016). Då tre av fyra studier visat på ökad muskelstyrka (Howell et al., 2018, 

Braam et al., & Lam et al., 2018) kan testets resultat antas vara trovärdiga och därmed stärka 

pålitligheten för studiernas påvisade effekter. Barnen som utförde sit-ups och armhävningar i 

30 sekunder konstaterade medelstor effekt med statistiskt signifikanta resultat (Howell et al., 

2018). Däremot är utvärderingsinstrumenten, enligt författarna till denna litteraturöversikt, 

inte särskilt trovärdiga då det kan vara svårt att säkerställa att testen utfördes identiskt vid 
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samtliga mätningar. Att Howell et al. (2018) inte heller redovisar exakt hur testet gått till, 

eller några psykometriska egenskaper för instrumenten, försämrar både tillförlitligheten och 

pålitligheten för testerna.  

Resultaten från denna litteraturöversikt kan med försiktighet överföras till patientgrupper 

som liknar populationerna i de inkluderade studierna. Detta då populationerna har en vid 

spridning i ålder och nationalitet. Att interventionernas upplägg inte skiljer sig allt för 

mycket kan också bidra till överförbarhet, men med viss beaktning då interventionerna inte 

är snarlika. Hade ett standardiserat utformat träningsupplägg eller tydliga riktlinjer funnits, 

hade möjligheten till överförbarhet ökat. Ytterligare en styrka med studiens resultat som kan 

öka möjligheten till överförbarhet, är kvalitén på de inkluderade studierna. Då kvalitén 

bedömts som hög och medelhög ökar överförbarheten jämfört med om studierna erhållit låg 

kvalité. Om studierna haft låg kvalité hade nyttan av resultaten inte visat på samma 

trovärdighet och därmed minskat överförbarheten.  

5.3 Studiekvalitét   

Den sammantagna bedömningen av de inkluderade studiernas kvalité anses vara hög (Bilaga 

C). Enligt SBU (2017b) anses randomiserade kontrollerade studier ha hög evidensstyrka, 

däremot bedömdes vissa delar i studierna vara påverkade av bias vilket påverkar kvalitén. 

Kategorin gällande rapporteringsbias drog generellt ned studiekvalitén hos samtliga 

inkluderade studier. Endast tre av studierna har rapporterat att ett i förväg publicerat 

studieprotokoll finns tillgängligt. Eftersom flera av frågorna handlar om studieprotokollet 

och dess innehåll har risken för rapporteringsbias bedömts som högt i fyra av studierna. 

Enligt WMA (2013b) ska studier som involverar människor beskrivas och tydligt motiveras i 

ett studieprotokoll. Protokollet ska innehålla utformning och innehåll av studien, etiska 

överväganden samt information gällande sponsring och finansiering. Ytterligare ett område 

som påverkade kvalitén i studierna är bortfallsbias. I fyra av studierna bedömdes bortfallet 

enligt SBU (2014) som måttligt eller stort (10 – 29 %) i relation till storleken på 

populationen. Däremot är orsakerna till bortfallen analyserade och baslinjevariabler mellan 

de som avbröt och fullföljde studierna var balanserade. Orsakerna till bortfallen i studierna 

berodde främst på sjukdomsåterfall, tidsbrist samt dödsfall. De höga bortfallen kan förklaras 

genom att patientgruppen som undersökts i många fall är i dåligt skick. Ytterligare en 

indikator till det höga bortfallet kan vara att interventionerna i vissa fall startat direkt efter 

konstaterad cancerdiagnos, vilket kan påverka genomförandet av interventionen.  

5.4 Metoddiskussion  

Sammanställd information, om hur beteendeförändring i form av fysisk aktivitet påverkar 

livskvalitén hos barn med cancer saknas, och författarna utförde därför en systematisk 

litteraturstudie. SBU (2017b) definierar att syftet med litteraturstudier är att sammanfatta 

den kunskap som finns, där vissa metoder följs för att översikten ska bli så tillförlitlig som 

möjligt. Till skillnad från en icke-systematisk litteraturstudie inkluderas alla artiklar inom 
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området och inte enbart de som författaren känner till. I den systematiska litteraturstudien 

användes en kvantitativ ansats för att vara objektiv i granskningen samt undvika att 

personliga förutfattade meningar påverkade resultaten (Forsberg & Wengström, 2016). Vid 

en väl utförd systematisk litteraturstudie återfinns möjligheten att värdera tillförlitlighet i 

resultatet som framkommer. Det finns även möjlighet för läsaren att uppmärksamma om 

relevanta artiklar är inkluderade (SBU, 2017b). 

SBU (2017b) menar att sökningen bör göras i minst två databaser för att öka chansen att få 

med all relevant litteratur. SBU (2017b) belyser vikten av att ta hjälp av en specialist vid 

litteratursökningen. Inför huvudsökningen kontaktades därför en bibliotekarie för att 

komplettera med dennes expertis. Syftet med en systematisk litteraturstudie är att 

sammanställa och identifiera den kunskap som finns inom området. Därför är det av vikt att 

sökningarna utförs med stor omfattning för att öka fullständigheten i litteraturstudien 

(Bernes, 2019). Sökningarna utfördes därför i tre olika databaser, PubMed, Medline och 

CINAHL Plus, för att bredda sökningen och minimera risken att relevanta artiklar förbisågs. 

Databaserna valdes i samråd med bibliotekarien då de ansågs vara mest relevanta för att 

inkludera studier som kunde svara på syftet. Endast randomiserade kontrollerade studier har 

inkluderats i litteraturöversikten, vilket enligt SBU (2017b) är att föredra. De inklusions- och 

exklusionskriterier som inkluderats valdes för att specificera sökningarna och fånga upp 

relevanta artiklar som svarar på syftet och frågeställningarna. De artiklar som exkluderades 

redovisades i studien med beskriven anledning till exklusion för att öka transparensen (SBU, 

2017b).  Ett av inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, detta 

för att hitta relevanta artiklar från hela världen. Däremot kan kriteriet ha bidragit till att 

relevanta artiklar skrivna på andra språk inte tagits med i studien. Ytterligare ett kriterium 

var att studierna skulle vara publicerade från 2014 och framåt. Året valdes då författarna ville 

ha med den senaste forskningen.  

Under huvudsökningen kom författarna, tillsammans med bibliotekarien, överens om de 

fritextord och avgränsningar som skulle användas i sökningarna. Indexeringsord användes 

vid provsökningen, men genererade en för bred sökningen och togs därför bort. Fördelarna 

med att enbart använda fritextord är att sökningen kan inkludera nyligen publicerade studier 

som ännu inte blivit indexerade. Däremot finns en risk att fritextorden stavas fel och därmed 

går miste om relevanta artiklar. För att specificera sökningen ytterligare, och sålla bort 

artikelabstrakt som inte ansågs vara relevanta utfördes sökningen enligt PICO-modellen. 

Population, intervention och utfall preciserades med flera olika ord för att bredda sökningen 

(SBU, 2017b). Kontroll (comparison) valdes bort då syftet med studien inte var att jämföra 

olika interventioner. 

En fördel med systematiska litteraturstudier är att alla artiklar bedöms utefter deras relevans 

(SBU, 2017b). De artiklar som efter sökningen valdes ut och lästes i fulltext, genomgick en 

relevansbedömning. Bedömningen utfördes separat av författarna där sedan en gemensam 

genomgång utfördes för att se om bedömningarna var likvärdiga. Då konsensus uppstod efter 

relevansbedömningarna, kvalitetsgranskades samtliga artiklar. Både relevansbedömningarna 

och kvalitetsgranskningar utfördes enligt SBU:s (2014) mallar för randomiserade 

kontrollerade studier. Även kvalitetsgranskningarna utfördes separat för att sedan jämföras. 

Då ingen av författarna till denna litteraturöversikt har någon tidigare erfarenhet av 
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granskning av vetenskapliga artiklar, diskuterades granskningarna med handledaren för 

examensarbetet. Trots användandet av mallar, finns fortfarande risk för feltolkningar av 

studiernas kvalité. Fem av studierna bedömdes ha låg risk för bias och därmed hög kvalité 

och två medelhög risk för bias vilket klassades som medelhög kvalité. I den bedömningen har 

tolkning av de olika biasområdena gjorts, där författarnas bristande erfarenhet kan ha 

påverkat den slutliga bedömningen av studiernas kvalité.  

Att utföra en systematisk litteraturstudie anses vara en god metod för att svara på syftet med 

denna studie. Hade syftet istället avsett att undersöka subjektiva upplevelser och känslor 

hade en kvalitativ studie varit bättre lämpad. I kvalitativa studier går resultatet på djupet och 

berör specifika omständigheter vilket inte var syftet med denna studie (Olsson & Sörensen, 

2011). En nackdel med studien är att författarna till denna litteraturstudie inte kan 

kontrollera den data och de interventioner som utförts, utan måste anpassa efter de studier 

som finns. Detta kan ha begränsat studien då mängden forskning är begränsad. Till exempel 

hade ett alternativ varit att undersöka en speciell typ av cancer, men den knappa befintliga 

forskning som finns försvårade att precisera syftet. En fördel med vald metod är att all data 

presenteras, oavsett om det stödjer studiens frågeställningar och syfte. Detta stärker 

resultatet av denna litteraturstudie.  

5.5 Etikdiskussion  

Samtliga artiklar i denna litteraturstudie är publicerade vetenskapliga artiklar. De artiklar 

som analyserats och inkluderats har genomgått etisk prövning, vilket enligt World Medical 

Association (2013b) är en förutsättning för att få publicera vetenskapliga artiklar. 

Helsingforsdeklarationens grunder innebär att människovärdet ska behandlas med respekt 

för att forskningen ska godkännas. Mänskliga rättigheter och grundläggande friheter ska tas i 

beaktning vid prövning av etik (WMA, 2013a). Samtliga studier redovisar att både 

vårdnadshavare och barn tagit del av information om studien och sedan skriftligt lämnat 

godkännande gällande deltagande. Då denna litteraturstudie syftar till att sammanställa 

befintlig forskning inom området redovisas alla resultat, litteratursökning samt 

tillvägagångssätt, vilket innebar att studien och dess resultat är transparanta.  

6 SLUTSATSER 

Litteraturstudien visar att beteendeförändring i form av fysisk aktivitet kan påverka 

biopsykosociala faktorer och livskvalitén hos barn med onkologiska sjukdomar. Fyra av de 

sju inkluderade studierna påvisar positiv effekt både gällande fysiska faktorer, psykosociala 

faktorer och livskvalité. Interventionerna i dessa fyra studier inkluderar mätinstrument som 

kan kopplas samman med de olika faktorerna fysiska, emotionella och kognitiva 

individfaktorer, beteende och omgivningsfaktorer inom socialkognitiv teori. Dessutom kan 
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övervakad träning i form av fysisk aktivitet ses som en framgångsrik metod då tre av 

studierna, som visat signifikanta resultat gällande fysisk aktivitet och livskvalité, utfört 

övervakad träning under interventionen. Då interventionerna skiljer sig åt angående 

duration, frekvens och innehåll, är det svårt att dra slutsatser utifrån interventionernas 

upplägg. Däremot har flera av studierna efterliknat de rekommendationer som finns för 

friska barn och vuxna med cancer. Författarna till denna litteraturstudie anser att resultatet 

av sammanställningen visar på att fysisk aktivitet kan påverka livskvalitén hos barn med 

onkologiska sjukdomar. Slutligen kan en intervention med syfte att öka livskvalitén med 

hjälp av fysisk aktivitet, där interventionen berör individfaktorer, beteende och omgivning, 

antas vara en framgångsrik kombination. 

7 KLINISK BETYDELSE OCH VIDARE FORSKNING 

Sammanställning av evidens rörande ämnet saknas och har efterfrågats av en verksamhet i 

Region Västmanland. Med studien har evidens sammanställts gällande effekten av 

beteendeförändring i form av fysisk aktivitet samt hur det påverkar livskvalitén hos barn med 

onkologiska sjukdomar. Syftet var att resultatet skulle kunna ligga till grund för att 

fysioterapeuter inom området ska kunna utforma arbetsmetoder som är evidensbaserade.  

Denna litteraturstudie, visar att fysisk aktivitet i vissa fall påverkar livskvalitén hos barn med 

onkologiska sjukdomar. Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att undersöka ämnet 

ytterligare då tydligare riktlinjer gällande frekvens, duration och upplägg behöver definieras. 

Ett vårdprogram eller nationella riktlinjer, likt det som finns för vuxna med cancer, skulle 

skapa gynnsammare förutsättningar för fysioterapeuter att arbeta med barn med onkologiska 

sjukdomar.  
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BILAGA A 

Mall för bedömning av relevans enligt Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering (SBU, 2017a).  
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BILAGA B 

Mall för extraktionsschema med sammanfattning av data för randomiserade kontrollerade 

studier.  

Artikeln
ummer/
Författa
re/år/la
nd  

 

Studie
design  

 

Totalt 
antal 
deltag
are (n)  

Interventi
onsgrupp 
(IG)  
Antal 
deltagare 
(n) 
Ålder (å) 

Intervention Kontroll
grupp 
(KG)  
Antal 
deltagar
e (n) 
Ålder (å) 

Jämförelse 
interventio
n  

 

Utvärderings- 
instrument 

 

Utfallsmått Studi
ekval
ité 
enlig
t 
SBU  
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BILAGA C 

Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier enligt Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering (SBU, 2014). 
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BILAGA D 

Kvalitetsgranskning enligt SBU:s granskningsmall för randomiserade kontrollerade studier.  

Kvalitetsgranskning av randomiserade kontrollerade studier 

 

 

Van Dijk-

Lokkart et 

al. (2015)  

Braam et 

al. (2018)  

Howell et 

al. (2018)  

Cox et al. 

(2017)  

Fiuza-

Luces et 

al. (2016)  

Lam et al. 

(2018) 

Li et al. 

(2013) 

A1. Selektionsbias  

a) Användes en lämplig randomiseringsmetod? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

b) Om studien använt någon form av begränsning i 

randomiseringsprocessen, är skälen till detta adekvat? 

Ja Ja Ej 

tillämpligt 

Ja Ja Ej 

tillämpligt 

Ej 

tillämpligt 

c) Var grupperna sammansatta på ett tillräckligt likartat sätt? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

d) Om man har korrigerat för obalanser i baslinjevariabler, har det skett 

på ett adekvat sätt? 

Oklart Oklart Oklart Oklart Oklart Oklart Oklart 

Bedömning av risk för selektionsbias Låg Låg Medelhög Låg Låg Medelhög Medelhög 

A2. Behandlingsbias 

a) Var studiedeltagarna blindade?  Oklart Oklart Oklart Oklart Oklart Nej Oklart 

b) Var behandlare/prövare blindade? Oklart Ja Oklart Ja Ja Ja Ja 

c) Var följsamhet i grupperna acceptabel enligt tillförlitlig dokumentation? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

d) Har deltagarna i övrigt behandlats/exponerats på samma sätt bortsett 

från interventionen? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Bedömning av risk för behandlingsbias Medelhög Låg Medelhög Låg Låg Låg  Låg 

A3. Bedömningsbias (per utfallsmått) 

a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias? Ja Ja Ja Oklart Ja Oklart Ja 

b) Var de personer som utvärderade resultaten blindade för vilken 

intervention som gavs? 

Oklart Ja Oklart Ja Ja Ja Ja 

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska? Ja Ja Oklart Oklart Oklart Oklart Oklart 

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

e) Var utfallet identifierat/diagnostiserat med validerade mätmetoder?  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

f) Har utfallet mätts vid optimala tidpunkter?  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

g) Var valet av statistiskt mått för rapporterat utfall lämpligt?  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

h) Var den analyserade populationen lämplig för den fråga som är föremål 

för studien?  

Oklart Ja Oklart Oklart Ja Ja Ja 
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Bedömning av risk för bedömningsbias Låg Låg Låg Låg Låg Låg  Låg 

A4. Bortfallsbias (per utfallsmått) 

a) Var bortfallet tillfredställande lågt i förhållande till populationens 

storlek?  

Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja 

b) Var bortfallet tillfredställande lågt i förhållande till storleken på 

utfallet? 

Oklart Oklart Oklart Oklart Ja Oklart Oklart 

c) Var bortfallets storlek balanserad mellan grupperna? Ja Ja Ja Ja Ej 

tillämpligt 

Ja Ja 

d) Var relevanta baslinjevariabler balanserade mellan de som avbryter sitt 

deltagande och de som fullföljer studien? 

Ja Ja Ja Oklart Ej 

tillämpligt 

Ja Ja 

e) Var den statistiska hanteringen av bortfallet adekvat?  Oklart Oklart Oklart Oklart Ej 

tillämpligt 

Oklart Oklart 

f) Var orsakerna till bortfallet analyserade?  Ja Ja Ja Ja Ej 

tillämpligt 

Ja Ja 

Bedömning av risk för bortfallsbias Medelhög Medelhög Medelhög Medelhög Låg Låg  Låg 

A5. Rapporteringsbias 

a) Har studien följt ett i förväg publicerat studieprotokoll? Ja Ja Oklart Oklart Oklart Ja Oklart 

b) Angavs vilket/vilka utfallsmått som var primära respektive sekundära?  Ja Ja Nej Oklart Ja Ja Nej 

c) Redovisades alla i studieprotokollet angivna utfallsmått på ett 

fullständigt sätt? 

Ja Ja Oklart Oklart Oklart Ja Oklart 

d) Mättes biverkningar/komplikationer på ett systematiskt sätt? Oklart Oklart Oklart Oklart Oklart Oklart Oklart 

e) Redovisades enbart utfallsmått som angivits i förväg i 

studieprotokollet? 

Ja Nej Oklart Oklart Oklart Ja Oklart 

f) Var tidpunkterna för analys angivna i förväg?  Ja Oklart Oklart Oklart Oklart Oklart Oklart 

Bedömning av risk för rapporteringsbias Låg Medelhög Hög Hög Hög Låg Hög 

A6. Intressekonfliktbias 

a) Föreligger, baserat på författarnas angivna bindningar och jäv, låg eller 

obefintlig risk att studiens resultat har påverkats av intressekonflikter? 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

b) Föreligger, baserat på uppgifter om studiens finansiering, låg eller 

obefintlig risk att studien har påverkats av en finansiär med ekonomiskt 

intresse i resultatet? 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

c) Föreligger låg eller obefintlig risk för annan form av intressekonflikt (t 

ex att författarna har utvecklat interventionen)? 

Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej 

Bedömning av risk för intressekonfliktbias Låg Låg Låg Låg  Låg Låg Låg 

Sammanvägd bedömning av risk för bias  Medelhög Låg Medelhög Låg Låg Låg Låg 

Sammanvägd bedömning av studiekvalité Medelhög Hög Medelhög Hög Hög Hög Hög 
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