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• Fysisk aktivitet 
 

• Fysisk aktivitet och cancer 
– Kunskapsläget 
– Praktiken  

 



Fysisk aktivitet vs träning 

All kroppsrörelse som 
ger ökad 
energiomsättning 

 
 
 
 
 

 

Planerad fysisk 
aktivitet 
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Intensitet  

Måttlig  

• Pratvänligt tempo 
• Puls 55-70 % av maxpuls 
• Exempel: rask promenad 

Hög  

• Konditionshöjande 
• Puls 65-90 % av maxpuls 
• Exempel: motionsgymnastik, 

jogging 
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Hur mycket träning behövs? 
Hälsofrämjande fysisk aktivitet 

Måttlig intensitet  
• 150 minuter/vecka 

Hög intensitet 

• 75 minuter/vecka 
 
 

(Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, antagna 

av Svenska Läkaresällskapet 24 okt 2011) 
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Hälsofrämjande fysisk aktivitet  
 

• Muskelstärkande aktiviteter 2 ggr/ vecka 
 

• > 65 år även balansträning 
 
 

 



Hälsofrämjande fysisk aktivitet 
• Äldre eller individer med kroniska 

sjukdomstillstånd eller funktionshinder bör 
vara så fysiskt aktiva som tillståndet medger 
 

• Långvarigt stillasittande bör undvikas 
 



Fysisk aktivitet minskar risken för: 
 • förtida död, oavsett orsak 
• hjärtkärlsjukdom, t ex högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke 

• metabola sjukdomar, tex typ 2 diabetes, fetma, metabola syndromet 

• cancer, t ex tjocktarms- och bröstcancer 

• fall och benbrott, t.ex. höftfraktur 

• psykisk ohälsa, t.ex. demens, depression. 
Ref: Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) och Svenska Läkaresällskapet. 
Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna 2011 



Fysisk aktivitet och cancer 
• Vad gäller då? 

 
• När i tiden? 

 
• Vad ska man tänka på? 
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När? 
• Preventivt  
• Efter cancerdiagnos 

– Under behandling 
– Efter behandling 

• Kronisk sjukdom 
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Preventivt  
– Välbefinnande 
– Fysisk funktion 
– Andra sjukdomar 

 
– Minska risk flera cancerformer 
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• Coloncancer 
• Bröstcancer  
• Prostatacancer  
• Livmoder 
• Lungcancer 

 
(Orsini 2008, Dallal 2007,Wolin 2009, Pan&Meules 2009, Friedenreich 

2010 ) 

 
Fysisk aktivitet kan minska risken  
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• Könshormoner ↓ 
• Insulinnivå och IGF↓ 
• Tarmpassagetid ↓ 
• Lungfunktion ↑ 
• Anti-inflammatorisk effekt 
• Immunförsvaret  
• Vikt ↓ 
• ? 
• ? 

 
Möjliga mekanismer  
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Under onkologisk behandling 
– Bättre fysisk funktion 
– Minskad cancerrelaterad fatigue 
– Ökat välmående 
– Minskade biverkningar 
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Finns evidens? 

 
• > 30 randomiserade studier 

 
• Interventioner, oftast förekommande 

– Minst måttlig intensitet 
– 30-45 minuter 
– 3 – 5 gånger/vecka 

 
• Ingen skaderisk 

 
(Ref: Speck RM et al 2010, Cohrane (Markes et al  2007, Cramp et al 2008) 

http://www.skane.se/upload/Webbplatser/Skaneportalen-extern/HamtaBestall/SUS_sv.wmf
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• Låga blodvärden (hög intensitets träning) 

– Anemi (Hb < 80 g/l) 
– Trombocytopeni (tromb < 50 x 109 /l) 
– Neutropeni (vita < 0,5 x 109/l) 

• Bensmärtor 
• (Andfåddhet)     
• (Fatigue)  

(FYSS 2008) 

Att ta hänsyn till under behandling 

Picc-line 



Hög intensitet under behandling 
 –dansk studie 

 
 

 
    
    

 
• Minskad fatigue 
• Förbättrad  kondition 
• Förbättrad muskelstyrka 
• Ökad fysisk aktivitet  
• Ökat välbefinnande 
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(Ref: Adamsen L et al. 2009) 
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Efter avslutad behandling 
• Fysisk funktion 
• Välbefinnande  
• Prevention 

• Andra sjukdomar 
• Cancerrecidiv  
• Livslängd  
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Finns evidens? 

 
• Ca 50 studier 
• 5 v - > 3 månader  
• Måttlig till hög intensitet 

 
• 3-5 ggr / vecka 
• 30-45 minuter / tillfälle 

    
   (Speck 2009) 



 
Vid kronisk sjukdom 

• Fysisk funktion 
• Välbefinnande 
• Cancerrelaterad fatigue 
• Komplikationer till inaktivitet 
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Vad ska jag ge patienten för råd? 
• Fysisk aktivitet är bra 

 
• Ta vara på vardagsaktiviteterna 
• Undvik stillasittande 
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källa: red.Schäfer Elinder L, Faskunger J. Fysisk aktivitet och folkhälsa.  



Att tänka på under och efter 
behandling 

• Kroppen anpassar sig 
 

• Du blir bra på det du gör 
 

• Långsam progression  
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Är det säkert att träna? 
• Anpassa individuellt 
• Vissa undantag 

– Blodvärden 
– Metastaser 
– Andra sjukdomar 
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Särskilda beaktande vid träning 

 
• Bröstcancer – arm/skulderproblem 
• Coloncancer – stomi 
• Gynekologisk cancer– svullnad buk, nedre 

extremiteter 
• Skelettmetastaser  
• Behandlingsrelaterad infektionskänslighet 

 
(Schmitz KH et al 2010) 
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Vem vill träna? 
• Erfarenhet 
• Motivation 
• Hinder 
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Motivera  
 
 

• Ta upp ämnet 
• FaR 
• Remiss till sjukgymnast/fysioterapeut 
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Konkreta råd  
• Promenader (10 minuter) 
• Muskelstärkande träning 

 
• Individuell anpassning 

•Tidigare fysisk aktivitet 
•Sjukdom, behandling 
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• Liknande vinster som för ”alla” andra 

– Hjärtkärl, diabetes, kondition… 
• Inga skadliga effekter 

 
• Inaktivitet är skadligt 

 

Individuellt anpassad fysisk aktivitet 



Hur mycket träning? 
• Allmänna rekommendationerna 
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150 minuter/v (måttlig intensitet)  
alt. 75 minuter (hög intensitet) 
 
+ muskelstärkande 



Physical training 
and Cancer 

Anna Johnsson, fysioterapeut,   
Skånes onkologiska klinik, Lund 



 
 

• Tack för mig! 
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