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Introduktion
Betydelsen av fysisk aktivitet
uppmärksammas allt mer i samhället och
så även inom vården och vid svår
sjukdom. På Capio ASIH Dalen och på
den palliativa slutenvårdsavdelningen
erbjuds inskrivna patienter att delta i
en träningsgrupp.

Syfte

Resultat

Att ta reda på förväntningar, skattad livskvalitet samt
symtom bland deltagare i ASIH Dalens träningsgrupp.
Detta för att kunna skräddarsy träningsupplägget så
optimalt som möjligt.

Hittills har 13 patienter, 6 kvinnor och 7 män i ålder
mellan 30-85 år besvarat EQ5D. Skattad
livskvaliteten har varierat mellan 20 och 80 mätt med
VAS EQ5D. De flesta har skattat måttliga besvär i
avseende på smärta och rörlighet. Lätt till måttlig oro
samt inga till vissa problem med att sköta personlig
hygien skattades av de flesta patienterna.
Patienterna har deltagit efter egen förmåga och ork.

Metod
Träningen har bedrivits en gång i veckan under en
timme. Passet har inletts med sittande uppvärmning i
10 minuter och därefter träning efter individuellt
utformat träningsprogram, t.ex. med balans och
styrketräning. Avslutning sker med gemensam stretch.
Deltagarna har vid första träningstillfället fyllt i
skattningsinstrumentet EQ5D samt skrivit sina
förväntningar på deltagandet i träningsgruppen. Under
första träningstillfället utformar även fysioterapeut och
patient gemensamt ett personligt träningsprogram
som sedan används under gruppträningen.

Patienternas förväntningar
”Stärka muskler i armar och ben. Hoppas då ork
och aptit kommer åter.”
”Bättre balans och uthållighet.”
”Förbättra armfunktionen.”
”Bli lite piggare, orka lite mer.”
”Att med gruppgymnastikens hjälp vidmakthålla
rörlighetens gränser i en stimulerande miljö, min
dröm är att kunna vidmakthålla rörligheten i skog
och mark.”

Slutsats/konklusion
Åldern, de skattade symtomen samt livskvaliteten har
varierat mycket mellan deltagarna. Trots detta har det
fungerat väl att hålla i gruppträningen. De individuella
träningsprogrammen har skapat möjlighet att ha en
grupp med skilda behov och förutsättningar.

”Inte rosta ihop. Bibehålla rörelseförmågan så
länge som möjligt.”
”Förbättra konditionen.”
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