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Fysisk aktivitet

• Minskar risk för 
• Hjärt-kärlsjukdomar

• Diabetes typ 2

• Fetma 

• Osteoporos 

• Depression

• Cancer

• Förtida dödlighet

• Riktlinjer för fysisk aktivitet

(WHO 2018, FYSS 2017)
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Prevention

• Fysisk aktivitet ~ 9-21% minskad risk
(Chen et al. 2019, Chan et al.2019)

• Stillasittande ~ 0-17% ökad risk
(Chan et al. 2019, Schmid et al. 2014, Zhou et al. 2015)



Prognos

• Fysisk aktivitet ~ 14-50% förbättrad överlevnad
(Lahart 2015, Lee 2018, Spei 2019, Zhong 2014)

• Långvarigt stillasittande ~ 16 % försämrad överlevnad 
(Biswas 2015, Ekelund 2019)



Fysisk aktivitet efter bröstcancerdiagnos 

• Cancer-relaterad fatigue, fysisk funktion, livskvalité, 
behandlingsbiverkningar (samt förbättrad överlevnad)

• Enstaka studier: Cancerrelaterad fatigue, kognitiv funktion, ångest

(Cormie et al., Schmitz et al., Hayes et al., vanVulpen et al., Kessels et al., Buffart et al., Nakano et al., Reis et al.)

Långtidseffekter av träning

Effekter direkt efter ett träningspass

(Matsugaki et al. 2018, Salerno et al. 2019, Blanchard et al. 2001, Evens 2016, Dethlefsen 2017)



Syfte med avhandlingen

• Bidra till utökad kunskap avseende fysisk aktivitet, stillasittande och 
träning i relation till bröstcancer

• Stillasittande arbete – bröstcancerrisk
• skillnad under / över 55 år

• Fysisk aktivitet – överlevnad efter bröstcancerdiagnos
• skillnad under / över 55 år

• Energi, stress, illamående och smärta direkt efter ett enstaka träningspass 
första veckan efter cytostatikabehandling och under behandlingsperioden



Risk och överlevnad
Material 

• Melanoma Inquiry of Southern Sweden (MISS) kohorten
• 1:a formuläret 1990-1992 (Q1)
• Uppföljningsformulär 2000-2002 (Q2) och 2010-2012 (Q3)

• 29 524 kvinnor mellan 25 och 65 år, slumpmässigt urval
• Yrkeshistoria
• Hormonella faktorer, rökning och tävlingsidrottande

• BMI, Fysisk aktivitet och träning (Q2, Q3)

• Cancerregistret

• Dödsorsaksregistret

• Befolkningsregistret 
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+

=
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Bröstcancerrisk
• Klassificering av yrken, stillasittande vs ej stillasittande

• Kontorsarbete, samhällsadministratörer, sekreterare, banktjänstemän, 
postkassörer

• 3 kategorier
• Endast stillasittande yrken

• Mix: både stillasittande och ej stillasittande yrken

• Endast ej stillasittande yrken



Resultat

Justerat för hormonella faktorer, utbildning, BMI och tävlingsidrottande

✓ 20% ökad risk för bröstcancer vid enbart stillasittande arbete
✓ Störst risk för kvinnor under 55 år

Yrke (stillasittande eller ej) HR (95% CI)

Endast ej stillasittande (ref) 1.0

Mix 0.98 (0.86, 1.12)

Endast stillasittande 1.20 (1.05, 1.37)

Johnsson A, Broberg P, Johnsson A, Tornberg AB, Olsson H. Occupational sedentariness and breast cancer 
risk. Acta Oncologica (Stockholm, Sweden). 2016:1-6
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Prognos

• MISS-kohorten

• 3 frågor:
• fysisk aktivitet (0-2p)

• Regelbunden motion (träning) (0-3p)

• Tävlingsidrott (0-1p)

• Beräknad fysisk aktivitetsnivå (0-6)



Studie IV. Resultat
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All-cause mortality

✓ 71% minskad risk för förtida dödlighet vid 
högsta fysiska aktivitetsnivån jämfört med 
lägsta

✓ Framför allt för kvinnor 55 år eller äldre

Stratifierat för tumörstadium

Johnsson A, Broberg P, Krüger U, Johnsson A, Tornberg ÅB, Olsson H. Physical activity and survival following breast
cancer. Eur J Cancer Care (Engl). 2019:e13037



Warburton DER, Bredin SSD. Health benefits of 

physical activity: a systematic review of current 

systematic reviews. Current opinion in 

cardiology. 2017;32(5):541-56.
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Deltagare 

• Deltog i Phys-Can träningsstudie i Lund

• Cytostatikabehandling



Mätmetod

• Frågeformulär
• Stress-energi formuläret – fritid (SEQ-LT)

• Illamående och smärta: Visuell Analog Skala (VAS)

• Besvarades vid styrke- och konditionsträningspass
• Före – direkt efter – 3 timmar efter 





Resultat, direkt efter ett träningspass

• Konditionsträning (n=26)
• Energi   

• Illamående 

• Styrketräning (n=31)
• Energi

• Illamående

• Stress 

Smärta: för få som rapporterat

Inverkan av andra faktorer:

Energi/stressnivå före träning   JA

Tidigare träningsvana 
Träningsintensitet (konditionsträning)

NEJ

Johnsson A, Demmelmaier I, Sjövall K, Wagner P, Olsson H, Tornberg ÅB. A single exercise session improves side-effects of chemotherapy in women
with breast cancer: an observational study. BMC Cancer. 2019;19:1073





Resultat (n = 30-43)

Energi: 
• före 
• direkt efter 
• 3 h efter

Stress: 
• före 
• direkt efter 
• 3 h efter

Smärta: 
• före 
• direkt efter 
• 3 h efter

Illamående: 
• före 
• direkt efter 
• 3 h efter

{

Hög stress före träning 
→ större minskning

*

Låg energi före träning
→ större ökning

Johnsson A, Sjövall K, Demmelmaier I, Wagner P, Olsson H, Torberg ÅB. Self-reported energy increases after a single exercise session in women
with breast cancer undergoing chemotherapy (Manuscript) 



✓Stillasittande arbete är associerat med ökad risk för bröstcancer, framför allt 
för kvinnor under 55 år

✓Fysisk aktivitet är associerat med förbättrad överlevnad efter 
bröstcancerdiagnos, framför allt vid diagnos vid 55 års ålder eller äldre

✓Efter ett enstaka träningspass:

Energi:  

Stress: 

Illamående och smärta försämras inte

• minskar direkt efter, ffa efter styrketräning och i början av behandlingsperioden 

• minskar mer när nivån är högre före träningen

• minskning i alla perioder efter tre timmar

• ökar direkt efter ett träningspass (både konditions- och styrketräning) som utförs 
under cytostatikabehandling

• ökar mer när nivån är lägre före träningen
• ökningen kvarstår inte efter tre timmar



1. Minska stillasittande

2. Öka vardagsaktiviteten

3. Fysisk träning

Lite är mycket bättre än inget!
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PhysCan: Uppsala, Linköping och Lund 
2015-2018 

• Bröstcancer, prostatacancer och coloncancer, n = 600

• Träning 6 månader under adjuvant behandling

• Träning på Friskis & Svettis

• Konditionsträning + styrketräning

• Randomisering 4 grupper:
• Hög vs låg/måttlig intensitet +/- beteendemedicinskt stöd



Review kondition (VO 2 max)

Bjorke, A. C. H., et al. (2019). "Which exercise prescriptions optimize V O 2 m a x during cancer treatment?-A systematic review and meta-analysis." Scand J 
Med Sci Sports.

• Träning ger positiva effekter på konditionen
• Hög duration eller veckovolym
• Ingen skillnad frekvens eller intensitet



Kliniska erfarenheter

• Aktivitet, vid sjukskrivning

• Glädje

• Grupp

• Friskfaktor 

• Hög intensitet tolereras



”Visst är jag fortfarande med i studien och jag är så glad att jag får 
delta. 
Idag promenerar jag 4 km varje förmiddag och styrketränar tre 
gånger i vecken på Friskis i Lomma.
Det är tack vare mitt deltagande i studien som det har blivit så. ”



Huvudresultat (n=577)

• Hög vs låg/måttlig intensitet:

• Cancerrelaterad fatigue: ingen kliniskt relevant skillnad
men fysisk fatigue sign lägre hög intensitet (Multidimensional Fatigue Inventory” (MFI))

• Muskelstyrka ökad hög vs låg/måttlig intensitet (AMD = 3.98 kg)

• VO2max något ökad hög vs låg/måttlig intensitet (AMD = 1.60 ml/kg/min)

• AMD: adjusted mean difference

Demmelmaier I, et al. Does exercise intensity matter for fatigue during (neo-)adjuvant cancer treatment? The Phys-Can randomized clinical trial. Scand J Med Sci
Sports. 2021 May;31(5):1144-1159. 



Resultat (n=577) 3, 6 och 
18 mån efter studiestart

Ax AK, Johansson B, Lyth J, Nordin K, Börjeson S. 
Short- and long-term effect of high versus low-to-
moderate intensity exercise to optimise health-
related quality of life after oncological treatment-
results from the Phys-Can project. Support Care 
Cancer. 2022 Jul;30(7):5949-5963. doi: 
10.1007/s00520-022-07016-3. Epub 2022 Apr 7. 
PMID: 35391574; PMCID: PMC9135802.

EORTC-QLQ C-30



Ax AK, et al. Exercise: A positive feature on functioning in daily life during cancer treatment - Experiences from the Phys-Can study. Eur J Oncol 
Nurs. 2020 Feb;44:101713. 

• Deltagarna beskrev att de hade biverkningar från 
cancerbehandlingen, framförallt en fysisk och mental trötthet som 
påverkade aktiviteter i vardagen. 

• Strävan att fortsätta med ”det normala”. 

• Träningsprogrammet upplevdes positivt, och förbättrade både det 
fysiska och psykiska välbefinnandet. 

• Gyminstruktörerna bidrog till att träningen kändes trygg och 
motiverande. 

• Träffa andra deltagare i träningsgruppen som var i en liknande 
situation och att byta erfarenheter med varandra. 

Upplevelser från deltagare



Wiestad TH, et al. The Phys-Can observational study: adjuvant chemotherapy is associated with a reduction whereas physical activity
level before start of treatment is associated with maintenance of maximal oxygen uptake in patients with cancer. BMC Sports Sci Med 
Rehabil. 2020 Sep 3;12:53. 

• 30 minuters måttlig/hög fysisk aktivitet /dag vid baslinjen var associerat med 5 % 
bättre kondition efter sex månader.

• Vid cytostatikabehandling försämras konditionen med 10 % jfr med endokrin 
behandling

• Strålbehandling, fatigue, ålder eller diagnos var inte associerat med förändrad 
konditionen

Resultat kondition



Ax AK, et al. Short- and long-term effect of high versus low-to-moderate intensity exercise to optimise health-related quality of life after oncological treatment
results from the Phys-Can project. Support Care Cancer. 2022 Jul;30(7):5949-5963. 
i
Ax AK, et al. Long-term resource utilisation and associated costs of exercise during (neo)adjuvant oncological treatment: the Phys-Can project. Acta Oncol. 2022 
Jul;61(7):888-896.

Anna Henriksson, et al. (2021) Is it safe to exercise during oncological treatment? A study of adverse events during endurance and resistance training – data from the 
Phys-Can study, Acta Oncologica, 60:1, 96-105.

• Träning förbättrar hälsorelaterad livskvalitet under onkologisk 
behandling och även 1 år efter träningsinterventionens avslut.

• Hälsoekonomiskt ingen kostnadsskillnad mellan 
träningsinterventionen och ”usual care”

• Träning är säker under behandling, även hög intensitet
• Om inga medicinska kontraindikationer

• Högre risk för mindre skador liknande för friska



Beteendestöd

• Påverkade inte deltagargrad i träningsinterventionen

• Beteendestöd hjälper patienter att upprätthålla  FA vid 18 månaders 
uppföljning (Mazzoni 2021

Mazzoni, A. S., et al. (2020). "Exercise Adherence and Effect of Self-Regulatory Behavior Change Techniques in Patients Undergoing Curative Cancer Treatment: 
Secondary Analysis from the Phys-Can Randomized Controlled Trial." Integr Cancer Ther 19: 1534735420946834.

Mazzoni, A. S., et al. (2021). "Effect of self-regulatory behaviour change techniques and predictors of physical activity maintenance in cancer survivors: a 12-month 
follow-up of the Phys-Can RCT." BMC Cancer 21(1): 1272.



Strandberg E, et al. Who makes it all the way? Participants vs. decliners, and completers vs. drop-outs, in a 6-month exercise trial during cancer treatment. Results from 
the Phys-Can RCT. Support Care Cancer. 2022 Feb;30(2):1739-1748

Studiedeltagare vs de som avböjde deltagande:

Yngre 59 vs 64 år

Kvinnor 80% vs 75%

Planerad cytostatikabehandling 54% vs 34%

Universitetsutbildning 60% vs 40%

Deltagarna rapporterade i större utsträckning vid baslinjen: 

ångest och trötthet 

högre förväntningar på träningen och mindre rörelserädsla

klassades som fysiskt inaktiva 

Studiedeltagare som fullföljde vs de som avslutade i förtid:

Fysiskt aktiva vid baslinjen

Mindre rörelserädsla

Konklusion: 

Kommande studier behöver försöka få med patienter utan universitetsutbildning, äldre patienter och män. 

De som hade låg tilltro till egen träningsförmåga och låg förväntan på träningen.

För att delta hela träningsperioden:  extra stöd till de med rörelserädsla och de som saknar träningsvanor vid baslinjen.

Vem deltar i träningsstudier? Vem fullföljer deltagandet?



Schauer T, et al. Pre-treatment levels of inflammatory markers and chemotherapy completion rates in patients with early-stage breast cancer. Int J Clin Oncol. 2023 Jan;28(1):89-
98. 
Schauer T, et al. Exercise intensity and markers of inflammation during and after (neo-) adjuvant cancer treatment. Endocr Relat Cancer. 2021 Mar;28(3):191-201. 

• Bröstcancer och kemoterapi

• Association mellan inflammationsmarkörer (IL-8 och TNF-α) före 
behandlingsstart och relativ dosintensitet

• CRP och TNF α ökade mindre vid hög intensitet vs låg/måttlig 

Kemoterapi-relaterad inflammation



OptiTrain, studie i Stockholm 2013-2016

• Kvinnor med bröstcancer (n=182)240 inkl

• 16 veckors träning under cytostatikabehandling

• Styrketräning
• + Hög-Intensiv Intervall Träning (HIIT)

• Konditionsträning 
• + Hög-Intensiv Intervall Träning (HIIT)

• Sedvanlig behandling



OptiTrain, studie i Stockholm 2013-2016
HIIT + AT HIIT + RT UC ref

Livskvalitet 
16 veckor
12 månader

↑ 
↑ 

↑ 

=
Ref

Wiggenraad F, et al. Long-Term Favorable Effects of Physical Exercise on 
Burdensome Symptoms in the OptiTrain Breast Cancer Randomized
Controlled Trial. Integr Cancer Ther. 2020 Jan-Dec;19:1534735420905003. 

Bolam KA, Mijwel S, Rundqvist H, Wengström Y. Two-year follow-up of the 
OptiTrain randomised controlled exercise trial. Breast Cancer Res Treat. 
2019 Jun;175(3):637-648. doi: 10.1007/s10549-019-05204-0. 

Mijwel S, Jervaeus A, Bolam KA, Norrbom J, Bergh J, Rundqvist H, 
Wengström Y. High-intensity exercise during chemotherapy induces
beneficial effects 12 months into breast cancer survivorship. J Cancer Surviv. 
2019 Apr;13(2):244-256. doi: 10.1007/s11764-019-00747-z. 

Mijwel S, Backman M, Bolam KA, Olofsson E, Norrbom J, Bergh J, Sundberg 
CJ, Wengström Y, Rundqvist H. Highly favorable physiological responses to 
concurrent resistance and high-intensity interval training during
chemotherapy: the OptiTrain breast cancer trial. Breast Cancer Res Treat. 
2018 May;169(1):93-103. 

Mijwel S, Backman M, Bolam KA, Jervaeus A, Sundberg CJ, Margolin S, 
Browall M, Rundqvist H, Wengström Y. Adding high-intensity interval
training to conventional training modalities: optimizing health-related
outcomes during chemotherapy for breast cancer: the OptiTrain
randomized controlled trial. Breast Cancer Res Treat. 2018 Feb;168(1):79-
93.

Cancerrelaterad fatigue
16 veckor
1 år
2 år

↓ (ej total)
↓
=

↓
↓
↓ (även kognitiv)

Ref

Muskelstyrka NE (+handstyrka)

16 veckor
1 år
2 år

↑(endast handstyrka) 

↑ (+handstyrka)
=

↑ (+ handstyrka)
↑ (+handstyrka)
↑

Ref

Symtombörda
16 veckor
1 år
2 år

=
↓
↓

↓
↓
=

Ref

Kroppsvikt
16 veckor
1 år
2 år

↓
↓
↓

↓
=
=

Ref

OptiTrain, studie i Stockholm 2013-2016



OptiTrain, studie i Stockholm 2013-2016
HIIT + AT HIIT + RT UC ref

QoL
1 år ↑ = Ref

Mijwel S, Jervaeus A, Bolam KA, Norrbom J, Bergh J, Rundqvist H, 
Wengström Y. High-intensity exercise during chemotherapy induces
beneficial effects 12 months into breast cancer survivorship. J Cancer 
Surviv. 2019 Apr;13(2):244-256. doi: 10.1007/s11764-019-00747-z. 

Återgång till arbete
1 år ↑ = Ref

Behandlings-följsamhet 
(kemo)
Slutenvårdinläggning
Trombocytopeni

=
=
↓

=
↓
↓

Ref

Mijwel S, Bolam KA, Gerrevall J, Foukakis T, Wengström Y, Rundqvist H. 
Effects of Exercise on Chemotherapy Completion and Hospitalization
Rates: The OptiTrain Breast Cancer Trial. Oncologist. 2020 
Jan;25(1):23-32. doi: 10.1634/theoncologist.2019-0262. 

Motverkar nedbrytning och 
förbättrar markörer för 
skelettmuskelfunktion
Muskelbiopsier pre-post 
träning

Ja Ja Ref Mijwel S, Cardinale DA, Norrbom J, Chapman M, Ivarsson N, 
Wengström Y, Sundberg CJ, Rundqvist H. Exercise training
during chemotherapy preserves skeletal muscle fiber area, 
capillarization, and mitochondrial content in patients with
breast cancer. FASEB J. 2018 Oct;32(10):5495-5505. 

Motverkar försämrad 
kondition Ja Ja Ref 

Mijwel S, Backman M, Bolam KA, Olofsson E, Norrbom J, 
Bergh J, Sundberg CJ, Wengström Y, Rundqvist H. Highly 
favorable physiological responses to concurrent resistance
and high-intensity interval training during chemotherapy: 
the OptiTrain breast cancer trial. Breast Cancer Res Treat. 
2018 May;169(1):93-103. 

OptiTrain, studie i Stockholm 2013-2016



OptiTrain, studie i Stockholm 2013-2016

Möjlig långsiktig skyddande effekt av hjärtat 
(Ansund J, et al. High intensity exercise during breast cancer chemotherapy - effects on long-term myocardial damage and physical
capacity - data from the OptiTrain RCT. Cardiooncology. 2021 Feb 15;7(1):7. doi: 10.1186/s40959-021-00091-1. PMID: 33588948; 
PMCID: PMC7883413.)

Högintensiv intervallträning och styrketräning motverkar delvis den 
kemoterapi-inducerade systemiska inflammationen
(Hiensch AE, et al. Inflammation Mediates Exercise Effects on Fatigue in Patients with Breast Cancer. Med Sci Sports Exerc. 2021 Mar 
1;53(3):496-504. doi: 10.1249/MSS.0000000000002490. PMID: 32910094; PMCID: PMC7886356.)



Rehabilitering 
vs omvårdnad

• Hälsoskattning

• Reviderade vårdprogrammet

• insatser i 
• slutenvård

• öppenvård



Versionshantering (d2flujgsl7escs.cloudfront.net)

https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net/external/Generisk%20modell%20f%C3%B6r%20rehabilitering%20och%20delar%20av%20forsakringsmedicinskt%20arbete_for%20klinisk%20verksamhet.pdf


Fysioterapiprocessen 

• Innehållet i fysioterapiprocessen 

beskrivs enligt ICF-terminologi i syfte 

att underlätta kommunikation 

• Undersökning, diagnos, målsättning 

och planering, sjukgymnastens 

interventioner, utvärdering.

• Definition_SG.indd 

(fysioterapeuterna.se) 2009

Generiska 

rehabiliteringsmodellen:

Utredning

Bedömning

ICF-baserad rehabplan 

Åtgärder enligt plan

Uppföljning 

https://www.fysioterapeuterna.se/globalassets/professionsutveckling/om-professionen/broschyrer-allmanheten/definition-av-sjukgymnastik-som-vetenskap-och-profession.pdf


Rehabilitering

Omvårdnad
Medicinsk 

insats

Rehabilitering en del av vården



Tack!

anna.o.johnsson@skane.se



Fig. 6 

Cancer Epidemiology 2015 39, S46-S55DOI: (10.1016/j.canep.2015.03.009) 
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de Boniface, J., et al. (2022). "Physical exercise during neoadjuvant chemotherapy for breast cancer as a mean to increase 
pathological complete response rates: Trial protocol of the randomized Neo-ACT trial." PLoS One 17(10): e0274804.

INTRODUCTION: In early breast cancer, neoadjuvant chemotherapy (NACT) is increasingly used. The proof of 
efficacy is pathologically complete response (pCR), i.e. the absence of invasive tumour in breast and lymph nodes at 
surgery. Today, pCR is a common endpoint in pharmaceutical trials since it is significantly associated with survival 
especially in triple-negative and HER2-positive subtypes. Apart from the mitigation of treatment-related toxicity and 
symptoms, physical exercise mediates anti-tumoral systemic effects associated with tumour regression in preclinical 
and clinical models. The aim of Neo-ACT is to test the hypothesis that physical exercise can improve pCR rates in 
breast cancer patients receiving NACT. METHOD: The Neo-ACT trial is a prospective clinical trial, randomising T1-
3N0-2 breast cancer patients planned for NACT to either a home-based physical exercise intervention supported by 
a mobile application or routine care. The primary endpoint is pCR; secondary endpoints are patient-reported quality 
of life, toxicity-related outcomes, and oncological outcomes such as Residual Cancer Burden, objective radiological 
tumour response, as well as overall, breast cancer-specific and disease-free survival at 2, 5 and 10 years. The 
intervention consists of a combination of high-intensity interval and resistance training of progressing intensity, 
and includes at least 150 min of moderate to vigorous physical activity per week, inclusive of two weekly 60-min 
exercise sessions. In order to show an improvement in pCR of 10%, a total of 712 participants need to be included 
in the analysis. The Neo-ACT has been registered at clinicaltrials.gov on January 11, 2022 (NCT05184582). EXPECTED 
RESULTS: If Neo-ACT can prove the oncological efficacy of physical exercise, implementation of training programmes
into NACT schedules will be pursued. The use of a digitally led exercise intervention aims to test the potential of 
such a strategy for use in rural areas and areas of limited resources.


