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DMADCL-cykeln. Projektet har genomförts med stöd av nedanstående 
projektmodell, DMADCL, vilket innebär att arbetet indelas i sex olika steg; 
Define, Measure, Analyze, Design, Control och Learn. 
 
Rapportmall - Designprojekt 
Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaksjuksköterskor 
15 HP 
 
 

1.Define (Definiera) 
Problem = y . Polikliniska patienter under pågående cytostatikabehandling erbjuds inte 
vägledning till värdeskapande fysisk aktivitet. 
 
Med värdeskapande fysisk aktivitet syftar vi till sådan aktivitet som leder till att patienten 
upplever någon eller några av de faktorer som anges inom förbättringsområdet. 
 
Förbättringsområden i den nya processen är att; 

o stärka patientens fysiska och psykiska hälsa  
o minska biverkningar av cytostatikabehandling såsom illamående och fatigue 
o minska risken för utvecklande av depression 
o minska tiden till återgång i arbete 
o minska infektioner genom stärkt immunförsvar (fysisk aktivitet ökar syreupptaget i 

cellerna som stärker immunförsvaret), vilket leder till minskat vårdbehov, minskad 
läkemedelsbehandling, minskad inneliggande sjukhusvård, minskad belastning på 
akutmottagningen, minskad kostnad. 

 
Vad är det vi vill åstadkomma? Mål. 
”Alla patienter (100%) under pågående cytostatikabehandling ska alltid erbjudas 
regelbunden kontakt med fysioterapeut, och även möjlighet till personligt utformat 
träningsprogram”.  
 
Detta bör erbjudas vid andra cytostatikabehandlingen. 

 
Verksamheter/personer som bör involveras i processen; 

- Patienter 
- Sjuksköterskor 
- Läkare 
- Fysioterapeut 
- Klinikchef Rehabkliniken  
- Vårdenhetschef Medicinskdagvård/Medicinmottagningen 
- Klinikchef Medicinkliniken 
- Medicinsktledningsansvarigläkare (MLA) 
 

 
Tidsplan 
Mätning av behov/krav från patienter via enkät vid fysiskt besök på dagvården under 
februari-mars med hjälp av sjuksköterskekollegor och mig själv.  
Målformulering diskuteras och fastställs i teamet (ssk,läkare,vårdenhetschef,MLA) i 
februari. 
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Samanställ resultat av patientenkät slutet av mars/början av april. 
Ta fram statistik från 2016 hur många patienter/år berörs utifrån målformulering i mars. 
Ta fram evidens början av april. 
Formulera en presentation april. 
Tas upp med vederbörande chef rehabkliniken april/maj. 
Om positivt gensvar införande augusti/september. 
Utvärdering december. 
 
Namn på deltagare: Susanne Lysell, Anders Ekelind, Susanna Larsson, Maria Jönsson, 
patienter. 
 
Projektnamn:  ”Vägledning till värdeskapande fysisk aktivitet för polikliniska 
patienter under pågående cytostatikabehandling” 
 

 
2.Measure (Mäta) 
Samla data om de olika behoven/kraven från patienten  patientenkät utdelad till de 
patienter som kommer för intravenös cytostatikabehandling  identifiera de behov den 
nya tjänsten ska tillfredsställa  medvetna behov, omedvetna/outtalade behov. 
Hur fysiskt aktiva är de patienter som idag behandlas hos oss? 

 
Data patientenkät 
Under perioden 170125-170225 besvarades enkäten av fyra män och fem kvinnor under 
aktiv intravenös cytostatikabehandling.  
 

Patient Aktivitet Antal gånger/vecka Tid/gång (minuter) Tid/vecka (minuter) 

     1 Promenader. 2 eller mer 60 120-180 

2 Promenader dagligen. Hantlar. 5 eller mer 30 till 60 150-300 
3 Promenader. 5 minst 90  450-550 
4 Promenader med stavar. 6 60 300-360 
5 Promenader. * 7 till 14 30 till 90  210-630 
6 Promenader. ** 2 till 3 20 till 30  40-90 
7 Promenader med eller utan stavar. 4 till 6 30 till 60  120-360 
8 Promenader. 3 till 4 60 180-240 
9 Promenader med stavar. 5 till 6 1,45 tim? 105 525-630 

     
     
 * vill komma igång med mer träning t ex styrketräning och kondition.  
 ** hinder - lågt Hb och förmaksflimmer.   
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Hur många patienter/år berörs utifrån målformulering?  statistik ELVIS 
(bokningssystem)  75 st 2016. 
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Ta fram evidens, forskningsrapporter  Rapport skrivs i april med utgångspunkt från vad 
forskning visar och hur situationen ser ut på Medicinskdagvård, se bilaga 3. Hur många 
patienter behandlades 2016? Hur många utifrån vad forskning visar kan bli aktuella för att 
träffa en fysioterapeut? 

 
Finns stöd i lagen? Vad säger vårdprogram inom hematologi respektive 
cancerrehabilitering? 
Regionalt cancercentrum (RCC) tar fram vårdprogram. RCC är etablerat genom en 
flerårig satsning genomförd av regeringen tillsammans med landsting och regioner. 
Bakgrunden till denna satsning var de utmaningar samhället står inför när allt  fler 
insjuknar i cancer och med allt bättre behandlingar lever de som drabbats allt längre. 
Gällande vårdprogram för cancerrehabilitering är fastställt av Regionala cancercentrum i 
samverkan 2017-04-26. 

 
 
3.Analyze (Analysera) 
Sammanställ resultat av patientenkät. Identifiera de behov den nya tjänsten ska 
tillfredsställa  medvetna behov, omedvetna/outtalade behov. Behov/krav från patienten. 
 
Det som framkommer i enkäten är att alla tillfrågade patienter är aktiva. Problemet är att 
de är omedvetna om vilken form av fysisk aktivitet som krävs för att de ska kunna 
upprätthålla och stärka god fysisk och psykisk hälsa och minska biverkningar av sjukdom 
och behandling. 
Hos sjuksköterskor och läkare som behandlar patienten råder okunskap om de positiva 
effekter som träning ger och att det är viktigt att man inte väntar att informera om träning 
tills behandlingen är avslutad. Tidsbrist, ekonomi och lokaler är också en bidragande 
faktor. 
 
Aspekter från olika intressenter. 
 

 
Fiskbensdiagram 
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Rapport skickas i slutet av april månad för bedömning till vårdenhetschef för 
Medicinskdagvård/Medicinmottagningen och MLA/Hematolog med ansvar för 
dagvårdsverksamheten. Godkännande ges från båda instanser.  
 
Vårdenhetschef för Medicinskdagvård/Medicinmottagningen skickar rapporten vidare till 
klinikchefen på Medicinkliniken för bedömning i maj månad. 
 
Mitten av maj månad mail från verksamhetschefen Medicinkliniken som anser att området 
är viktigt att satsa på. Förfrågan från klinikchef att använda rapporten som underlag för 
argumentation för mer fysioterapeutresurs för cancerpatienter inför beställning av vård 
2018. 

 
Slutet av augusti månad kommer förfrågan från fysioterapeut om möte med Medicinsk- 
och Kirurgiskdagvård för att diskutera vilka behov våra patienter i öppenvården har. 
Initiativet kommer från fysioterapeut själv och enligt dem även påtryckning från 
verksamhetschefen på Medicinkliniken via verksamhetschefen för 
Geriatrik/Rehabkliniken. 
 
170904 första möte med två fysioterapeuter. Ytterliggare möte hålls sedan med 
fysioterapeuter och ansvarige hematolog på Medcinskdagvård för vägledning med tanke 
på medicinska aspekter under pågående cytostatikabehandling. 
 
4.Design (Designa) 
Finns i nuläget ingen budget avsatt för den här verksamheten, därmed får den startas upp i 
liten skala.  
Möjlighet att boka två patienter i veckan för vardera enhet. Inga fasta tider finns utan 
kontakt tas utifrån patientens behov. Beslut om att de patienter som är under aktiv 
cytostatikabehandling ska prioriteras och då lämpligast vid andra behandlingen. 
 
Inget remisstvång. Kontakt med fysioterapeut tas via meddelande i patientjournalsystemet. 
Fysioterapeutenheten uppmanar oss att notera hur många patienter vi hade önskat att 
skicka till dem om resurserna varit obegränsade, för att de ska kunna ha det i budget för 
2018. 
 
Avstämningsmöte med fysioterapeuter och personal dagvårdsenheterna 171107. 
Fysoiterapeuterna upplever att det kommer behövas två stycken 25% tjänster för att möta 
behovet hos våra polikliniska patienter. Det de inte hade väntat sig var att patienterna 
behöver vägledning över tid, alltså fler kontakter för uppföljning, vilket bidrar till ökad 
motivation hos patienterna. Patienter efter avslutad tung cytostatikabehandling och 
stamcellstransplantation erbjuds enskilda polikliniska besök till fysioterapienheten. 

 
 

5. Control (Överlämning och ständig förbättring) 
Om projektet får finansiering i budget för 2018 kommer strukturen att förtydligas och 
fastställas. Viktigt att fortsätta med regelbundna möten för att upprätthålla kontakt och 
god kvalitét. 
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6. Learn (Lärande) 
Lärt mig vikten av att engagera ”rätt” personer och att gå rätt väg genom 
linjeorganisationen* för att få tyngd i besluten och få dem förankrade i budget och 
verksamheten.   
Vid databearbetning av patientenkät dras lärdom av mer avgränsade möjligheter i 
angivelse av tid. Svårt att sammanställa stora variationer i ett och samma svar. 
 
Ska nya arbetssätt implementeras behöver personalen vara uthållig och ha tålamod. 
 
*Med linjeorganisation menas en hierarkiskt uppbyggd organisationsform där varje medarbetare endast har 
en enda direkt överordnad chef. Denna organisationsform utmärks av en strikt fördelning av arbetsuppgifter, 
ansvar och befogenheter. 
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Bilaga 1. 
 
 

Rapportmall – Designprojekt 
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Bilaga 2. 
 
Kartläggning av fysisk aktivitet hos patienter med hematologisk malignitet 
under aktiv cytostatikabehandling iv. 
 
Medicinsk dagvård, Kungälvs sjukhus, perioden 170125-170331. 
 
 

1. Är du fysiskt aktiv? 
 
JA  NEJ 
 
Om JA, vänligen besvara fråga 2-4. Om NEJ, vänligen besvara fråga 5-6. 
 

2. Vilken aktivitet/aktiviteter utför du? 
 
 

 
 
 
 
3. Hur många gånger per vecka är du fysiskt aktiv? 

 
 
 
 
 

4. Under hur lång tid utför du aktiviteten? 
 
 
 
 
 
 

5. Finns det någon speciell orsak/hinder till att du inte är fysiskt aktiv? 
 
 
 
 
 
 
 

6. Vad skulle just Du behöva för stöd för att kunna vara fysiskt aktiv?  
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Bilaga 3. 
 
Fysisk aktivitet och träning vid cancersjukdom  
 
Cancer är en av våra vanligaste folksjukdomar. Samtidigt som incidensen ökar blir 
behandlingsmöjligheterna bättre och det finns idag många som är botade från sin cancer eller 
som kan leva länge med sjukdomen. Både sjukdomen i sig och dess behandlingar utgör stora 
fysiska, psykiska och sociala påfrestningar. Sjukgymnaster har möjlighet att lotsa patienten 
rätt avseende lämpliga fysiska aktiviteter och nivå på träning. Fysisk aktivitet och träning har 
nämligen visat sig vara en viktig del i cancerrehabiliteringen, det finns idag många studier 
som rapporterar positiva effekter. 
 
Fysisk aktivitet under cancerbehandling 
Sedan 1980-talet har många studier visat att fysisk aktivitet och träning i princip har samma 
positiva effekter under perioder av onkologisk behandling, som för alla friska individer. 
Träning ger vinster i form av ökad fysisk funktion, livskvalitet och självkänsla samt minskar 
oro, sömnstörningar och fatigue (1,2,3). Det finns idag mer än 30 randomiserade studier där 
man jämfört en kontrollgrupp och patienter som varit fysiskt aktiva. I en dansk studie har 
patienter under kemoterapi, adjuvant eller mot avancerad sjukdom, tränat med hög intensitet. 
Man såg här förbättringar avseende fatigue, vitalitet, fysisk funktion, mental hälsa, fysisk 
kapacitet och fysisk aktivitetsnivå jämfört med patienterna i kontrollgruppen som fick 
sedvanlig behandling (4). 
I studier är den vanligaste förekommande träningen konditionsträning eller kombinerade 
aktiviteter, 3-5 gånger i veckan, 30-45 minuter per tillfälle på måttlig till hög intensitet (3). 
Inget idag tyder på att fysisk aktivitet och träning under behandling är något som skadar 
patienterna. 
Studier som undersökt den fysiska aktivitetsnivån efter cancerdiagnos visar alla på en 
nedgång i nivån, vilket är fullt förståeligt, men värt att försöka ändra på. Patienterna har ett 
omedvetet/outtalat behov som vi är skyldiga att göra dem uppmärksamma på. 
 
Tidigare trodde många att det var riskabelt att motionera vid cancerbehandling. Det mesta 
tyder numera på att skador på grund av fysisk aktivitet både under och efter behandling av 
cancersjukdom är sällsynta och liknar dem som förekommer när friska individer tränar, såsom 
skuldertendinit och övergående trötthet. 
Däremot vet vi att inaktivitet har många negativa konsekvenser för friska inidivider men även 
efter att man fått en cancersjukdom. Eftersom det dagliga livet kan ge oförberedda 
belastningar kan det vara en fördel att träna upp muskelstyrka och balans i förebyggande syfte 
tilll exempel för att undvika patologiska frakturer, vilka är vanligt förekommande vid 
myelomsjukdom. 
Cancerrelaterad fatigue är en biverkning som en stor andel av patienterna drabbas av någon 
gång under sjukdomsförloppet. Fysisk aktivitet kan hjälpa patienten att minska fatigue (1), 
naturligtvis efter att medicinska orsaker som går att behandlas har åtgärdats, till exempel lågt 
Hb. Fysisk inaktivitet är en bidragande orsak till fatigue, det blir en ond cirkel för patienten 
(5). När orken tryter, minskar den fysiska aktivitetsnivån, vilket i sin tur leder till minskad ork 
och patienter kan i många fall ha nytta av vägledning för att träningen ska hamna på en 
adekvat nivå. 
Med tanke på de visade vinsterna är det viktigt att informera och försöka motivera patienterna 
att vara fysiskt aktiva under behandlingstiden, och att hjälpa de som är intresserade att hitta en 
lämplig aktivitetsnivå. I en svensk studie fann man att aktivitetsvana före cancerdiagnosen 
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och information om fördelarna med fysisk aktivitet tycks vara viktig för en högre 
aktivitetsnivå (6). Det kan dock vara svårt att motivera tidigare inaktiva patienter under 
pågående behandling. Enligt Jones et al. (7) är dock mer än hälften av patienterna intresserade 
av att få information angående träning under behandlingsperioden, men samtidigt föredrar 
närmare hälften av patienterna att hellre starta med fysisk aktivitet efter avslutad 
cancerbehandling, än att börja medan den ännu pågår. 
Som vid all träning är det viktigt att individanpassa träningsform och ansträngningsgrad. Det 
är även viktigt att ta hänsyn till hur såväl sjukdomen som behandlingen påverkar kroppen, för 
att patienten ska ha nytta av sina aktiviteter och inte skadas av dem. I litteraturen finns förslag 
på kontraindikationer att beakta under behandling. Högintensiv träning bör inte idkas vid Hb 
mindre än 80g/L, feber över 38 grader, dyspné, svårt illamående, ataxi, yrsel eller perifer 
neuropati. Patienterna bör vara medvetna om att sjukdom och behandling kan vara belastande 
för kroppen och därmed innebära viss begränsning i den fysiska kapaciteten (8). 
  
Patienter med hematologisk malignitet pendlar kraftigt i blodvärden under behandling och 
drabbas också till viss del av neuropatier. Detta leder till att fysisk aktivitet bör ske i nära 
samråd med medicinsk expertis på området, vilket gör det svårt för dessa patienter att söka 
hjälp via sjukgymnast i Närhälsan. 
Det mesta tyder på att om det är möjligt att bibehålla så mycket som möjligt av tidigare 
aktivitetsnivå även under behandlingstiden så innebär det en större självständighet för 
patienten. Det ökar därmed möljligheterna att kunna utföra de vanliga vardgssysslorna. 
Många patienter upplever dessutom en tillfredsställelse med att själva kunna påverka sitt 
välbefinnande när det är så mycket annat i tillvaron, såsom sjukdom och behandling, som inte 
går att påverka. 
 
Fysisk aktivitet efter avslutad cancerbehandling 
Studier har visat att den fysiska aktivitetsnivån är lägre flera år efter avslutad behandling 
jämfört med före cancerdiagnos (9,10,11). Detta trots att det kan vara en tidpunkt i livet när 
man vill göra förändringar för att själv påverka sin situation, många kan vara motiverade att 
göra livsstilsförändringar (12). 
Fysisk aktivitet har också positiva effekter efter avslutad cancerbehandling, som har kurativt 
syfte. Man ser att depression och oro minskar (13) och i en metaanalys av Speck och 
medarbetare (3) fann man att interventionsstudier har visat att den allmänna aktivitetsnivån 
samt kondition, styrka och livskvalitet förbättras medan vikt/BMI och fatigue minskar. Den 
fysiska träningen i dessa studier har bestått av aerob träning ibland i kombination med 
styrketräning. Intensiteten har som lägst varit måttlig, duration oftast 30-45 minuter per 
tillfälle, minst 3-5 gånger per vecka. Träningen har totalt pågått i minst en månad. En annan 
viktig effekt av fysisk aktivitet efter cancerdiagnos och behandling är att man sett förbättrad 
överlevnad. 
 
Fysisk aktivitet i sent palliativt skede 
Även när det gäller patienter i sent palliativt skede av sin sjukdom finns det studier som pekar 
mot att man även här kan ha positiva effekter av fysisk aktivitet (14) på livskvalitet, fatigue 
och fysisk funktion. 
 
Vad kan vi rekommendera patienterna? 
Idag finns en vetenskaplig grund för att ge rekommendationer till patieneter med cancer att 
vara fysiskt aktiva för att uppnå ett bättre välbefinnande, minska biverkningar och eventuellt 
också minska risken för recidiv och ge bättre överlevnad. Många som idag insjuknar i cancer 
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ser fysisk aktivitet som en naturlig del av livet och det är viktigt att ge dessa personer god 
information om kunskapsläget.  
Rekommendationer i FYSS avseende patienter med cancer är generellt hållna, utan någon 
uppdelning i olika cancersjukdomar. Angående den enskilde patienten bör 
rekommendationerna i vissa fall ske i samråd med patientens behandlande läkare, framför allt 
om patienten vill träna med hög intensitet eller kan ha begränsad fysisk funktion relaterad till 
behandling och sjukdom. 
När behandlingen är avklarad och sjukdomen under kontroll finns det inga hinder att träna 
mer, tvärtom ger mer träning, på rimlig nivå, större vinster för hälsa och välbefinnande. 
 
Det krävs idag att personal som arbetar med dessa frågor har utbildning i kommunikation och 
även motiverande samtal för att kunna ge en så bra bedömning och rådgivning som möjligt. 
För en del patienter kan det vara tillräckligt med information från behandlande läkare (15) 
eller annan vårdpersonal, andra kan behöva mer konkreta råd och konsultation med 
sjukgymnast, samt vara med i någon gruppverksamhet. Idag finns inte detta på alla sjukhus, 
men eftersom vinsterna är så uppenbara och patienterna mer och mer medvetna om aktuell 
forskning och kunskap, så är det troligt att detta område kommer att utvecklas när det gäller 
vården av patienter med cancer, uttalade sig Karin Johansson, docent och sjukgymnast vid 
sektionen för cancerrehabilitering, Skånes universitetssjukhus i Lund, om redan 2013.  
 
 
Vi som arbetar med hematologipatienter på Kungälvs sjukhus anser att alla patienter under 
pågående cytostatikabehandling alltid ska kunna erbjudas regelbunden kontakt med 
fysioterapeut, och även ha möjlighet till personligt utformat träningsprogram. 
Under 2016 hade vi på Medicinska dagvårdsenheten, inriktning Hematologi, 75 patienter som 
fick cytostatikabehandling. Enligt litteraturen skulle möjligen hälften av dessa patienter vara 
intresserade av att få information om träning under pågående cytostatikabehandling. 
 
Förbättringsområden i det nya arbetssättet är att; 

o stärka patientens fysiska och psykiska hälsa  
o minska biverkningar av cytostatikabehandling såsom illamående och fatigue 
o minska risken för utvecklande av depression 
o minska tiden till återgång i arbete 
o minska infektioner genom stärkt immunförsvar (fysisk aktivitet ökar syreupptaget i 

cellerna som stärker immunförsvaret), vilket leder till minskat vårdbehov, minskad 
läkemedelsbehandling, minskad belastning på akutmottagningen , minskat antal 
vårddygn, minskad kostnad. 

 
 
 
 
 
 
 
Susanne Lysell 
Specialistsjuksköterska Hematologi 
Medicinsk dagvård 
Kungälvs sjukhus 
April 2017 
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