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Background: Many cancer patients who get bone metastases live longer thanks to the
successful research and development of medicines during recent years. Many studies show
general health benefits from physical activity. For patients with bone metastases the
possibility of physical activity perhaps should limit? Nurses at oncological units are often in
lifelong contact with this group of patients. It´s therefore important to have knowledge about
the bone metastases and how it influence the patient´s possibility of performing physical
activity in order to support and encourage the patient to safely physical activity.
Aim : To describe the patient´s possibility of physical activity with metastases to the bone.
Method: A literature study.
Results: The extension of the bone metastases shall be verified through X-ray. Based on the
result estimation should be done regarding the risks for fractures. Few metastases allow the
patient to perform more physical activity. No study showed that physical activity according to
carefully elaborated exercise programmes will be of any risk for patients with bone
metastases.
Conclusions: The conclusion of this study was that research within nursing of the chosen
problem is limited. The nurse is the one who often meets this group of patients in treatment
and it is important that he/she has adequate knowledge about the individual patients’
possibilities to perform physical activity. Even if the result was not that big there is still a
consensus among the articles included. Nevertheless this area seems to be fairly unexplored
and more studies are needed to strengthen the evidence.
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Inledning

Enligt statistik från Onkologiskt Centrum (2009) har överlevnaden för personer som drabbats
av cancer förlängts under de senaste två decennierna tack vare utvecklad diagnostik, ökad
forskning och därigenom förbättrade behandlingsmetoder. Även för de personer som drabbas
av, inte bara ett utan ofta flera återfall, finns goda chanser till förlängd överlevnad.
Om cancersjukdomen metastaserar, sätter dottertumörer, så hittas dessa ofta i skelettet. I
huvudsak sätter sig metastaserna i nacke, ryggrad och höftleder, lokaler som har en hög fysisk
belastning för en uppegående människa. Skelettmetastaser innebär ofta smärta och en ökad
frakturrisk där skelettet är angripet och inte helt ovanligt blir många personer immobiliserade
på grund av detta.

Erfarenhetsmässigt kan personer som fått metastaser till skelettet leva många år och upp till
fem till tio år efter konstaterat återfall med skelettmetastaser är inte ovanligt. Ett fåtal
patienter kan till och med leva längre än tio år. Tack vare framgångsrik medicinsk forskning
så har mycket goda behandlingsresultat kunnat visas för denna patientgrupp och i
förlängningen har detta lett till en förlängd överlevnad. Trots det positiva med att kunna få en
förlängd överlevnad så är nackdelen att skelettet under denna tid har hunnit ändra sin struktur
och täthet många gånger beroende på sjukdomsförlopp och behandlingsmetoder. Det är därför
inte helt enkelt för dessa patienter att veta hur hållbart skelettet är och vad de törs utsätta sig
för när det gäller bland annat fysisk aktivitet. Sjuksköterskor på onkologiska
behandlingsenheter har ofta mycket kontakt med denna patientgrupp och behöver därför ha
kunskap om hur skelettets struktur förändras vid skelettmetastaser för att kunna stödja och
uppmuntra patienten till att utöva fysisk aktivitet. Sjuksköterskan behöver ha vetskap om hur
mycket ett metastasangripet skelett kan eller får belastas för att kunna vidta rätt
omvårdnadsåtgärder såsom råd om enklare motionsövningar. Hon skall också vara lyhörd för
och uppmärksam på när patienten är i behov av kontakt med sjukgymnast för exempelvis
bedömningar eller mer strukturerade träningsprogram. Denna studie riktar sitt intresse mot att
sammanställa en kunskapsöversikt inom området cancer med skelettmetastaser i förhållande
till fysisk aktivitet och rehabilitering.

Bakgrund

Skelettmetastaser
Skelettet är den tredje vanligaste platsen i kroppen för metastasisk spridning av en
cancersjukdom. Ungefär mellan 60-84% av alla patienter med solid tumör får en spridning
med metastaser till skelettet (Berger & Koprowski, 1999). Av den grupp cancerpatienter som
får skelettmetastaser så orsakar prostata-, bröst-, lung-, njur-, och thyreoideacancer cirka 80 %
av fallen. I dessa fall uppträder de vanligen i ryggraden, bäckenet, revbenen, skallbenet och
övre delen av femur. Förekomsten av skelettmetastaser är störst vid bröst- och prostatacancer.
(Jacofsky, Frassica, & Frasica, 2004).

Benvävnaden genomgår hela tiden ombildning och osteoklaster och osteoblaster orsakar
växelvis bennedbrytning och bennybildning. Benvävnaden är mineralrik och under denna
process frigörs tillväxtfaktorer. Den gynnsamma miljön i benvävnaden och blodtillförseln är
den mest trovärdiga förklaringen till den höga förekomsten av metastaser i skelettet hos
patienter med cancer. Metastasceller från modertumörer genomgår en kedjereaktion, de
lossnar från modertumören och kommer ut i blodomloppet vandrar vidare och fastnar i
kapillärerna i benvävnaden och sedan vidare ut från blodkärlen till benvävnaden och har på så
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sätt spridit sig. När väl en metastasisk cancercell har spridit sig till benvävnaden tillverkar den
en tillväxtfaktor som indirekt eller direkt kan stimulera osteoklaster till bennedbrytning och
till tumörtillväxt, en ond cirkel har startat (Lipton, 2004).

När en metastasisk förändring börjar växa i en medullär hålighet är det den omgivande
vävnaden med osteklaster som ger osteolytiska metastaser. Osteoklaster är bennedbrytande
celler. Osteoblaster står för bennybildning i skelettet och ger osteosklerotiska metastaser.
Balansen mellan osteoklaster och osteoblaster bestämmer vilken typ av metastas som
utvecklas. De två olika metastastyperna kan urskiljas var för sig eller i kombination på
röntgenbilden. Blandtyper av dessa metastaser förekommer ofta (Peh & Muttarak, 2005,
Lipton, 2004 ). De osteolytiska metastaserna förekommer oftast hos patienter med myelom,
lung-, thyreoidea-, njur- och bröstcancer. Dessa metastaser ger en ökad risk för patologiska
frakturer. De osteosklerotiska metastaserna förekommer oftast hos patienter med
prostatacancer och hos en del kvinnor med bröstcancer. En överproduktion av osteoblaster i
benvävnaden resulterar i en stel och oflexibel benstruktur. Stimulationen av benresorption
brukar uppstå i närheten av lesioner, men det nya benöverskottet transporteras bort från de
ställen där de produceras. Resultatet blir att benstyrkan förminskas och därmed ger en ökad
risk för frakturer och kotkollaps (Lipton, 2004).

Fysisk aktivitet enligt WHO
Fysisk aktivitet definieras enligt World Health Organisation [WHO]( 2009) som all kroppslig
rörelse som produceras av skelettmuskulaturen och som kräver energiutgifter. Fysisk aktivitet
kan bland annat innebära ändamålsenliga och upprepande rörelser med syfte att förbättra
hjärt- och lungfunktion eller förbättrad muskelstyrka. Övningen genomförs på ett mer
strukturerat sätt och med större intensitet, mer kraftfull. Intensiteten i olika former av fysisk
aktivitet varierar mellan människor. Intensiteten av fysisk aktivitet är beroende av en individs
tidigare övning, erfarenhet och deras relativa kondition. Följaktligen är de exempel som
nämns nedan bara som vägledning och kommer att variera mellan individer.

Låg intensitet vid fysisk aktivitet kräver en måttlig insats och märkbar ökning av
hjärtfrekvensen. Exempel på detta är en rask promenad, dans, trädgårdsarbete, traditionell
jakt. Andra exempel är aktivt deltagande i spel, lek och sport med barn, promenad med
husdjur, snickeriarbete och målning, lyfta och bära saker som väger mindre än 20 kilo. Hög
intensitet vid fysisk aktivitet, kräver mycket arbete och orsakar snabb andning och en
betydande ökning av hjärtfrekvensen. Exempel på detta är löpning, klättra raskt uppför en
backe, snabb cykling, aerobic och snabb simning. Även tävlingssport och tävlingslekar, tungt
skyfflande eller gräva diken, bära eller lyfta tunga saker som väger över 20 kilo räknas som
hög intensitet (WHO, 2009).

Rehabilitering
Rehabilitering inom cancersjukvården kom i början av 1970-talet och används både inom
kurativ och palliativ cancerbehandling för den fysiska och psykiska rehabiliteringen. I focus
står livskvaliteten för den enskilde cancerpatienten oavsett vilket stadium sjukdomen är i.
Rehabilitering har till syfte att förebygga, återställa, bevara eller utveckla funktionsförmåga
eller copingförmåga. Det är en process som hela tiden behöver utvecklas i den palliativa
vården. Rehabiliteringsmålen för den palliativa vården behöver ändras varefter patienten
försämras i sin sjukdom (Kaasa, 2001).



3

Hälsa och livskvalité
Inom vårdvetenskapen är hälsa ett centralt begrepp med många olika definitioner. WHO
(2001) definierar hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt
välbefinnande och ej enbart frånvaro av sjukdom eller handikapp”. Hälsa kan upplevas trots
närvaro av sjukdom (Eriksson, 1984). Vad som upplevs som hälsa är individuellt och olika för
olika människor. Upplevelsen av hälsa kan också variera mellan olika tillfällen för samma
person. Gränsen för vad som är hälsa och vad som inte är hälsa är svår att dra men det är först
när människan inte kan ta hälsan för given som den uppmärksammas. Wiklund (2003)
beskriver hälsa utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv som en egen existens och inte motsats
till sjukdom (Wiklund, 2003)

Fayers och Machin (2000) definierar livskvalité som personligt välbefinnande eller
tillfredsställelse med livet. Hälsa och livskvalité är starkt sammankopplat för många
människor men hälsa kan inte definieras som livskvalité. Däremot kan hälsa för många
människor vara avgörande för livskvalitén. En god hälsa kan ge en god livskvalité och
försämrad hälsa bidrar ofta till en dålig livskvalité. Livskvalité kan delas in i yttre och inre
faktorer. Exempel på yttre faktorer är bland annat tillgång till bil, bostad och arbete. De inre
faktorerna är exempelvis hur situationen upplevs av människan. (Nordenfelt, 1991, Nussbaum
och Amartya, 1993).                                                                  

Lidande
Patient betyder lidande, ordet kommer ursprungligen från latinets patiens vars grundord är
pati som betyder tåla, lida. Lidande är enligt Erikssons (1994) vårdteori en grundkategori för
all vård. Lidande relateras till människan som enhet. Den enskilda människan kan uppleva
lidande av olika orsaker vilket kan yttra sig på olika sätt.  Genom människans förhållande till
lidandet kan sjukdom uthärdas och genom försoning kan hälsa uppnås. Ingen människa
undgår lidande under sin livstid.
Sjukdoms-, vård- och livslidande är tre olika former av lidande som Eriksson (1994)
beskriver. I ett sjukdomslidande upplever människan ett illabefinnande. I vårdandet relateras
detta till kroppsliga, själsliga och andliga obehag samt problem, hinder och behov.
Vårdlidande är när patienten åsamkas lidande på grund av vård eller brist på vård. Ett lidande
i vården kan alltså skapas genom att vården inte ges på ett tryggt och säkert sätt eller genom
kränkning av patientens värdighet. Livslidandet berör människans hela livssituation och är
kopplat till existensen. Detta hör samman med det unika livet. Ofta reduceras lidandet till ett
kroppsligt sjukdomsspråk men innefattar också själsligt och andligt lidande (Eriksson, 1994).
I lidandet finns sorg över sådant som en människa förlorat, ex ett borttaget kroppsorgan.
Möjligheten till ett nytt liv finns dock genom försoning (Wiklund, 2000).
Lidandet lindras med professionella vårdares och närståendes vårdande omsorg,
mellanmänskligt, men också av den egna personens förmåga att förhålla sig till och hantera
sitt lidande, intrapersonellt. Upplevelsen av lidande balanseras då den mellanmänskliga och
intrapersonella lindringen är framgångsrik (Kahn & Steeves, 1995). Lidandet blir då
uthärdligt. En förutsättning för detta är dock att personen går in i lidandets kamp för att få
hopp, mening och kraft i lidandet och livet. Lidandet kan i detta fall beskrivas som
människans kamp för livet (Öhlén, 2005).

Sjuksköterskans ansvarsområde
Sjuksköterskans arbete skall grunda sig på ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn enligt
den kompetensbeskrivning socialstyrelsen har gett ut för legitimerade sjuksköterskor 2005.
Sjuksköterskan skall med hänsyn till patientens och eller närståendes önskemål och behov
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föra deras talan och samtidigt tillvarata patientens och anhörigas erfarenheter och kunskaper. I
kompetensbeskrivningen beskrivs att i rollen som sjuksköterska är det även viktigt att kunna
bemöta, undervisa samt att ge stöd och vägledning. Sjuksköterskan skall försäkra sig om att
patienten och närstående förstått den information som getts på ett lyhört, respektfullt och
empatiskt sätt. Sjuksköterskan skall kunna identifiera och bedöma behovet av emotionellt stöd
och praktiskt kunna stödja dessa patienter med förändrad kroppsfunktion så att de kan
kompensera förlust till följd av operativa ingrepp eller medikamentell behandling med fysisk
aktivitet (Socialstyrelsen, 2005).

Problemformulering

Vid cancer med skelettmetastaser uppstår skörare skelett, vilket kan öka risken för frakturer.
För alla som drabbas innebär det begränsningar i det dagliga livet på ett eller annat sätt. För
många patienter kanske denna begränsning innebär ett ökat lidande och begränsade
möjligheter för en god livskvalitet då risk för sämre fysisk förmåga föreligger. Hur ska
patienter som vill fortsätta att vara fysiskt aktiva förhålla sig till den nya livssituationen med
skelettmetastaser? Är det lämpligt för patienter med metastaser till skelettet att utöva fysisk
aktivitet överhuvudtaget? Vi som sjuksköterskor på onkologiska behandlingsenheter har ofta
mycket kontakt med denna patientgrupp. Kunskap om hur skelettmetastaser och fysisk
aktivitet påverkar skelettet behövs därför för att sjuksköterskan ska kunna stödja patienten
med rätt omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskan bör med hjälp av denna kunskap kunna planera
för en god individuell omvårdnad innefattande enklare råd om fysisk aktivitet. Sjuksköterskan
ska i sin stödjande funktion kunna inge patienten trygghet i att utöva fysisk aktivitet med
tanke på det sköra skelettet. Utifrån detta borde de individuella och kroppsliga
förutsättningarna för en så god livssituation som möjligt för patienten öka. Det är också
viktigt att sjuksköterskan inom området har kompetens att kunna föra samtal om råd vid
utövande av fysisk aktivitet för att om möjligt öka patientens välbefinnande och minska
lidande i den nya livssituationen.

Syfte

Syftet med studien var att beskriva patientens möjligheter till utövande av fysisk aktivitet vid
metastasering till skelettet.

Metod

Inledning
Studien utgjordes av en litteraturstudie vilket innebar en strukturerad arbetsgång som följde
Fribergs (2006) metod. Litteraturstudie är en metod som ger läsaren en objektiv och
systematiserad sammanfattning av kunskapsläget inom ett valt ämnesområde. Genom den
valda litteraturen framkom likheter och skillnader inom ämnesområdet. För att få fram detta
genomfördes litteraturstudien systematiskt i olika steg. Första steget var att identifiera sökord.
Det andra steget var att systematiskt genomföra elektronisk litteratursökning och manuell
sekundärsökning. I det tredje steget lästes abstrakts som analyserades och ett urval gjordes i
förhållande till syftet. Därefter granskades kvaliteten på det inkluderade materialet och
integrerades i uppsatsen. Genomförandet av litteraturstudien kommer att följa de modeller
som Friberg (2006) och Polit och Beck (2008) beskriver.
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Litteratursökning
För att förstå problemområdet gjordes en inledande litteratursökning. En inledande
litteratursökning kan ge svar på frågor om det finns litteratur över huvud taget inom
problemområdet och vilken litteratur det handlar om. Detta är en hjälp för den fortsatta
avgränsningen av forskningsproblemet menar Friberg (2006). Sökningen i detta skede var mer
experimentell och överblickande och inte speciellt systematiserad. Med hjälp av dessa
sökningar har relevanta sökord valts ut. Sökorden har valts med omsorg för att få fram
material som motsvarar syftet. Med dessa sökord på engelska som grund gjordes systematiska
sökningar i databasen Cumulative Index to Nursing and Allied Health Litterature (CINAHL)
och i databasen Pubmed. Sökorden som använts är physical activity and exercise, skeletal
metastas* and bone metastas* and nurse and caring and rehabilitation. Nurse och caring har
också sökts med trunkeringstecken. Trunkeringstecken,*, innebär att flera olika
böjningsformer av orden kommer med. Resultatet av den systematiska litteratursökningen har
varit litet och författarna har valt att inte göra några avgränsningar i sökningen förutom att
utesluta pre-cinahl. Pre-cinahl innehåller så nypublicerade artiklar att de inte har några
ämnesord. Ju fler avgränsningar som prövades i den systematiska sökningen desto svårare
blev det att få fram artiklar.

Resultatet av den systematiska litteratursökningen i CINAHL utan sökorden caring och nurse
gav 13 artiklar. Med kombinationen av sökorden caring och nurse till övriga sökord gav detta
bara en träff och den artikeln fanns med bland de 13 som tidigare framkommit. Caring och
nurse exkluderades därför då sökresultatet begränsades till bara en artikel i den
kombinationssökningen. Istället gjordes ett tillägg med sökordet rehabilitation och detta gav
tre träffar. Litteratursökningsresultatet från databasen CINAHL redovisas separat (bilaga I). I
databasen Pubmed gav samma sökord och sökväg som använts i CINAHL 18 träffar. Endast
en artikel i denna sökning passade vårt syfte efter genomläsning av titlar och abstrakts, de
övriga passade inte vårt syfte och valdes därför bort. Samma artikel fanns även med i
sökningen från CINAHL med alla sökorden i kombination men med nurse och caring
exkluderade. Övriga artiklar i PubMed sökningen var ej relevanta för denna studies syfte och
tillförde inte något mer till resultatet varför författarna valt att inte redovisa Pubmed-
sökningen i en tabell.

I den inledande övergripande litteratursökningen hittades rewievartiklar som tangerade
arbetets problemområde. Ur rewiewartiklarnas referenslistor har manuell sökning av artiklar
relevanta för syftet gjorts, så kallad sekundärsökning eller osystematisk sökning. Enligt
Friberg (2006) innebär ett osystematiskt tillvägagångssätt att söka litteratur med mindre
planerande och med mindre teknisk kunskap. I den inledande litteratursökningen är
osystematisk informationssökning en mycket användbar metod och den kompletterar den
systematiska sökningen. Ett flertal artiklar har påträffats i den osystematiska sökningen och
har lästs i sin helhet. Några artiklar är publicerade i tidskrifter som inte finns med i
omvårdnadsdatabasen CINAHL eller Pubmed. Det förklarar varför vi inte fick med dem i den
systematiska sökningen.

Urval
Titlar och abstrakts har lästs från de totalt 13 artiklarna som framkom i den systematiska
litteratursökningen med sökorden physical activity, exercise, skeletal metastases, bone
metastases i kombination. Alla artiklarna lästes i sin helhet av författarna. Endast en artikel
var i denna sökning relevant för denna studies syfte och inkluderades. En ny sökning gjordes
med tillägg av ett nytt sökord, rehabilitation. Tre artiklar framkom i denna sökning, dessa



6

artiklar lästes i sin helhet och fanns vara relevanta för denna studies syfte och inkluderades.
Två separata sökningar gjordes med tillägg av sökorden nurse, nurs* och caring, care* till
tidigare sökordskombination och i båda sökningarna framkom en och samma artikel, som
dessutom fanns med i den första sökningen med 13 träffar och som vi tidigare har inkluderat.
Abstracts från artiklar som hittats i den osystematiska litteratursökningen har också
genomlästs av författarna och elva artiklar har lästs i sin helhet av författarna. Tre av
artiklarna inkluderades från den osystematiska sökningen efter genomläsning av artiklarna i
sin helhet. Fyra artiklar från den systematiska litteratursökningen inkluderades till studien.
Sammanlagt inkluderades sju artiklar i studien. En kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes
med hjälp av Forsbergs och Wengströms (2003) granskningsnyckel. Granskningsnyckeln är
utformad som hjälp för att kunna utläsa den veteskapliga kvaliteten i publicerade artiklar. De
granskade artiklarna vilka inkluderades i studien, redovisas i en översikt av analyserad
litteratur (bilaga II). Eftersom resultatet av den inledande sökningen varit litet har författarna
valt att ej begränsa fortsatta sökningar med peer-rewied. Peer-rewied innebär att artiklarna är
publicerade i endast vetenskapliga tidsskrifter. I övrigt har inga andra begränsningar i urvalet
gjorts. Urvalet av artiklar till resultatet har gjorts efter noggrann genomläsning där likheter i
artiklarnas resultat har sökts för att få fram ett gemensamt tema passande för syftet. Detta
tema ligger som grund för vårt resultat.

Analys
Artiklarna som inkluderats till denna litteraturöversikt kategoriserades enligt Friberg (2006)
och analyserades genom att övergripande områden identifierades för att få fram likheter. Hur
skelettet påverkas av fysisk aktivitet har sökts i artiklarnas resultat utifrån studiens syfte om
fysisk aktivitet vid metastaser till skelettet. Först lästes artiklarna var och en för sig och
därefter diskuterades de gemensamt för att få fram relevant material till studiens resultat.
Utifrån likheter som framkom i de olika artiklarna sammanställdes ett resultat. Författarnas
enskilda uppfattning om vad som var likheter i artiklarna visade sig överensstämma när
resultatet från de olika artiklarna diskuterades och jämfördes. Trovärdigheten i analysen anses
därmed hög och överensstämmer med det Friberg (2006) och Polit och Beck (2008) beskriver.

Resultat

Faktorer som inverkar på patientens möjlighet att utöva fysisk aktivitet
Personer som får cancer och metastaser till skelettet lever med vetskapen om att de har en
avancerad sjukdom med risk för bland annat patologiska frakturer (Struthers, Meyer och
Fisher, 1998). Smärta är ett vanligt symtom som ofta medför nedsatt rörelseförmåga. De
primära målen för rehabilitering skall enligt Egan (2001) innefatta lindring av smärta, ökad
rörelseförmåga och funktion samt att skelettet skall skyddas genom att patienten görs
medveten om skelettets skörhet. Att bibehålla sin förmåga till att kunna vara uppegående är
ett huvudsakligt mål för välbefinnandet och förebygger de negativa följder som kan bli av
immobilisering, exempelvis sämre hjärt- och lungfunktion (Egan, 2001).
Karavatas et al, (2006) har utarbetat riktlinjer hur man bedömer rekommendationer för fysisk
aktivitet vid skelettmetastaser. Har slätröntgen påvisat metastaser i upp till 25 % av skelettet
så rekommenderas full belastning och lätt aerobic träning men lyft och överansträngning skall
undvikas. Här är ännu inte risken för patologiska frakturer så stor. Finns skelettmetastaser
påvisat mellan 25-50 % på slätröntgen så rekommenderas partiell belastning och lättare
rörelseövningar samt undvikande av vridningar och sträckningar som kan vara skadliga för
patienten och ge patologiska frakturer. Har en spridning av skelettmetastaserna på mer än 50
% konstaterats så rekommenderas ingen belastning eller aerobic träning. Viktigt är dock att
patienten skall bibehålla sin fysiska funktion. Vinsten med fysisk aktivitet i alla tre ovan
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beskrivna nivåer är att det stärker skelettet och ger en ökad muskelstyrka vilket enligt
Karavats et al (2006) leder till minskad risk för patologiska frakturer.

Egan (2001) poängterar att rehabiliteringsstrategierna för patienter med skelettmetastaser
måste utarbetas så att de är säkra för patienten samtidigt som de skall främja den fysiska
styrkan och kapaciteten men ändå skydda skelettet mot frakturer. Strålbehandling är en vanlig
behandling för att stärka skelettet. Under cirka sex till åtta veckor efter strålbehandlingen ökar
dock risken för frakturer eftersom strålningen har gjort så att tumörcellerna i skelettet gått i
nekros. Därefter kan det sedan ta ända upp till sex månader innan skelettet återfått sin styrka.
Användande av halskrage eller korsett kan vara nödvändig under denna tid för att stabilisera
det bestrålade området. Trots den ökade risken för frakturer inom denna tid så är det viktigt att
patienten ändå försöker bibehålla sin rörlighet då detta ändå kan minska frakturrisken. Kirurgi
kan också behöva göras för att stärka skelettet. Utövande av fysisk aktivitet både före och
efter strålbehandling och kirurgi, skall fokusera på att öka muskelstyrkan och uthålligheten för
att kunna bibehålla den skelettskyddande effekten patienten fått av strålning och kirurgi.
Patienten skall också i detta skede undvika kraftiga slag och stötar mot skelettet samt
vridövningar.  För att få rätt hjälp med rätt fysiska övningar skall en sjukgymnast konsulteras
för att hjälpa patienten. (Struthers et al., 1998; Egan, 2001)

Rehabilitering som hjälp för att kunna utöva fysisk aktivitet
Bunting, Lamont-Havers, Schweon och Kliman (1985) beskriver svårigheten i att förebygga
patologiska frakturer. I en kvantitativ studie remitterades 54 patienter med skelettmetastaser
till ett rehabiliteringssjukhus för att om möjligt definiera riskerna med rehabilitering.
Patienterna skulle få delta i aktiva rehabiliteringsprogram under tiden som en prospektiv
observationsstudie gjordes. Tolv patienter fick frakturer men ingen av dessa frakturer uppkom
i samband med deltagande i någon av de fysiska aktiviteterna. Sex frakturer uppkom då
patienterna var sängliggande. Sängläge eller vila för att om möjligt skydda mot allvarliga
skelettrelaterade händelser är därför ej att rekommendera för denna patientgrupp då
skelettrelaterade händelser, enligt studien kan uppkomma när som helst ändå. Patienterna
skall däremot få noggrann information om riskerna för patologiska frakturer vid fysisk
aktivitet. Trots allt är denna patientgrupp utmärkta kandidater för aggressiv rehabilitering
eftersom detta kan öka välbefinnandet och den funktionella förmågan under säkra och
effektiva former (Bunting et al, 1985).

Utövande av fysisk aktivitet vid metastaser till skelettet- fallrapporter
McGarvey, Stout Gergich, Soballe, och Pfalzer, (2006) beskriver i en fallrapport hur ett
poängsystem (bilaga III) utarbetat av Mirel (1989) kan användas för att kunna bedöma risken
för frakturer. Fallrapporten handlar om en kvinna med bröstcancer och metastaser till
skelettet. I riskbedömningen ingår var i skelettet metastaserna sitter, hur svår smärtan är,
vilken typ av metastas det är och procentuellt hur stor del av skelettet som är angripet av
metastaser. Utifrån riskbedömningen poängsätts de olika faktorerna med hjälp poängskalan.
En hög poäng ger högre risk för patologiska frakturer. Utifrån detta görs sedan en bedömning
av sjukgymnast vilka rörelser som patienten behöver träna för att stärka skelettet och vilka
rörelser patienten skall undvika för att minska risken för patologiska frakturer. Patienten kan
även behöva avlastning vid gång med till exempel rullator. De flesta av dessa patienter vistas i
hemmet och är i denna miljö fysiskt aktiva på ett eller annat sätt. En riskbedömning av fallrisk
i hemmet behöver därför göras hos de patienter som har en hög procent av metastaser till
skelettet. McGarvey et al (2006) summerar artikeln med att teamarbete runt patienten när det
gäller riskbedömning av frakturrisk har en betydande roll för patientens möjlighet till fysisk
aktivitet. Det är viktigt att patienten får individuella rekommendationer. Insatta
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behandlingsåtgärder ska följas upp med syfte att se om skelettet blir stabilare. Om skelettet
blir stabilare kan patienten få möjlighet att öka sin belastning på skelettet vilket ger en ökad
rörlighet och starkare muskler som också är stärkande för skelettet. Det är viktigt för patienten
att veta förutsättningarna för att optimalt kunna använda sin kropp och för att kunna får en
god kondition som är en prognostisk positiv faktor för sjukdomen (McGarvey, Stout Gergich,
Soballe, & Pfalzer, 2006).

I en studie om motionens betydelse för det fysiska och psykiska välbefinnandet av Crevenna,
Schmidinger, Keilani, Nuhr, Fialka-Moser Zetting et al, (2003) framkom som bifynd att inga
allvarliga skelettrelaterade händelser inträffade under tiden studien genomfördes. Det
konstaterades därför att säkerheten och den praktiska utformningen av träningsprogrammet
var god. Studien hade som huvudsyfte att följa en 48-årig kvinna med bröstcancer som
metastaserat till lever, lungor och skelett som utövade fysisk aktivitet enligt ett exakt
beskrivet träningsprogram på motionscykel, tre gånger per vecka under ett års tid. Under tiden
hon höll på med träningen fick hon också periodvis, cytostatikabehandling. De dagar hon fick
cytostatikabehandling utövade hon ingen träning. Kvinnans medverkan och motivation i
studien var utmärkt och det var därför mycket enkelt att jämföra de testresultat av konditionen
och välbefinnandet som gjordes med jämna mellanrum. (Crevenna et al, 2003).

Reicherter (2005) har i en amerikansk studie följt en 53-årig afro-amerikansk kvinna med
bröstcancer som metastaserat till skelettet. Studiens huvudsakliga syfte var att följa och
beskriva den evidensbaserade vård kvinnan fick under sin vårdtid och rehabilitering. Kvinnan
hade redan patologiska frakturer när hon inkluderades i studien och var vid detta tillfälle
sängliggandes. Kvinnan fick ett träningsprogram utarbetat i huvudsak av sjukgymnast och
ortoped. Träningsprogrammet syftade till att kvinnan skulle tränas i att återfå så mycket som
möjligt av sin rörlighet för att kunna sköta sin Activity of Daily Living [ADL]. Mellan sex
och arton träningstillfällen var inplanerade från början men efterhand visade det sig att det
behövdes betydligt fler. Kvinnan blev med hjälp av träningsprogrammet successivt bättre och
kunde till slut skrivas ut till hemmet. Under vårdtiden gjordes kontinuerliga uppföljningar av
hur träningsprogrammet förbättrade kvinnans fysiska status. Utifrån detta ändrades och
anpassades träningsprogrammet för att passa de fysiska framsteg kvinnan gjorde. Inga
ytterligare frakturer uppkom under studiens observationstid. Med hjälp av anhöriga kunde hon
fortsätta med träningsprogrammet i hemmet. Studien poängterar att vid en förväntad
överlevnad på 24 månader skall alltid en rehabiliteringsplan utarbetas för den enskilde
patienten.

Resultatsammanfattning
Enligt denna studies resultat är det inget som hindrar patienter med metastaser till skelettet
från att utöva fysisk aktivitet Dock måste hänsyn tas till de faktorer som kan öka risken för
patologiska frakturer samt också till den enskilda människans möjligheter. Viktigt är att
rörelseförmågan bibehålls. Rörelseförmågan kan till och med förbättras om patienten får
möjlighet till rätt träning. Nivån på hur mycket skelettet kan belastas skall noggrant bedömas
utifrån röntgen och kliniska undersökningar. Starka muskler hjälper till att stödja ett skört
skelett. De träningsprogram som beskrivits i studierna har utarbetats för den enskilda
patienten och visat sig vara utformade på ett säkert sätt. I en av fallrapporterna gjordes även
teamet runt patienten delaktiga i utformningen av träningsprogrammet.
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Diskussion

Metoddiskussion
Litteraturstudie är en bra metod för att få en kunskapsöversikt inom ett specifikt område enligt
Friberg (2006). I denna studie visade det sig att omvårdnadsforskningen inom området cancer
med skelettmetastaser när det gäller fysisk belastning på skelettet och de risker fysisk
belastning kan innebära är mycket begränsad. Den systematiska litteratursökningen gav
många träffar med sökorden cancer med skelettmetastaser och fysisk aktivitet. Dock berörde
inte artiklarna i huvudsak möjligheterna för patienter med metastaser till skelettet att utöva
fysisk aktivitet. Majoriteten av de inkluderade artiklarna har handlat om olika typer av
medicinsk- kirurgiskbehandling och strålbehandling samt den positiva effekten som fysisk
aktivitet har på cancerpatienters livskvalitet vad gäller bland annat fatigue och det allmänna
välbefinnande som fås av motion. Därför har begränsade avsnitt och bifynd i övriga artiklar
analyserats för att passa denna studies syfte då det ändå har funnits likheter
överensstämmande med problemområde och syfte. De sökvägar som beskrivits i Friberg
(2006) och Polit och Beck (2008) har följts och sökresultatet har trots detta, blivit begränsat.
Då den inledande experimentella systematiska sökningen med olika sökord i olika
kombinationer gav noll eller väldigt få träffar så utvecklades sökorden och kombinationerna.
Detta resulterade i att vi till slut fick fram fyra artiklar i den systematiska litteratursökningen.
Tyngdpunkten fick därför läggas på att försöka hitta artiklar via osystematisk sökning. Även
här blev sökresultatet litet och endast tre artiklar kunde inkluderas trots att vi läst igenom ett
stort antal studier och annan litteratur som berör cancerpatienter med skelettmetastaser. Vi har
också letat igenom referenslistor i funna artiklar både från den systematiska och
osystematiska sökningen i vår jakt på material till denna litteraturstudie.

Till en början hade vi som mål att begränsa sökområdet till en viss cancerdiagnos med
skelettmetastaser samt årtal. Med dessa begränsningar insågs snart att sökningarna inte gav
något resultat. Utifrån denna insikt plockades de flesta begränsningar bort, även peer-rewied
som ikryssats som sökalternativ i den inledande sökningen. Vi har fått söka oss utanför
omvårdnadsdatabaserna för att hitta ytterligare material relevant för studiens problemområde
och syfte, att ta reda på möjligheter att utöva fysisk aktivitet för patienter med metastaser till
skelettet. Enligt Friberg (2006) ska sökområdet begränsas så mycket som möjligt men blir
sökträffarna för få så får sökfältet i stället utökas vilket författarna till denna studie har fått
göra. En osystematisk sökning kan vara av betydelse som komplement till den systematiska. I
vår desperation efter vetenskapligt publicerade artiklar inom detta omvårdnadsområde har vi
tagit hjälp av bibliotekspersonal och kollegor och tacksamt tagit emot de tips och råd de
förmedlat som hjälpt oss i litteratursökningsarbetet. Dock förändrade detta inte sökresultatet
och stärkte ytterligare vår insikt i att forskningen inom vårt valda område är begränsad.

Den osystematiska litteratursökningen har inneburit att vi har fått läsa igenom många artiklar,
referenslistor och böcker för att hitta relevant och aktuell forskning. De artiklar som
framkommit genom osystematisk sökning har varit publicerade i ortopediska tidskrifter samt
tidskrifter inom rehabilitering, alltså inga tidskrifter med inriktning mot omvårdnad. Trots
detta har materialet som framkommit varit homogent och likvärdigt och användbart för denna
studies resultat. Den osystematiska sökningen har därmed kompletterat den strukturerade
sökningen såsom beskrivs i Friberg (2006). Urvalet av artiklar har försvårats av att de flesta
artiklar som påträffats har haft ett annat huvudsakligt innehåll än det som innefattar vårt
problemområde och syfte. I studier om patienter med skelettmetastaser har möjligheten att
utöva fysisk aktivitet oftast varit ett biresultat i artiklarnas huvudsakliga resultat. I de artiklar
som inkluderats till studien relevanta för vårt problemområde och syfte, har vi fått plocka ut
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begränsade delar av resultaten eftersom forskning inom området cancer med skelettmetastaser
med inriktning på fysisk aktivitet, förefaller vara tämligen outforskat. Trovärdigheten i
studiens resultat anses ändå vara betydande då de valda delarna har likheter som
överensstämmer med varandra i enlighet med det som Friberg(2006) beskriver. Två av
artiklarna vi funnit var utformade som fallrapporter och det är svårt att dra någon
evidensbaserad slutsats av ett så litet material. Dock anser vi att det är av betydelse att ta med
dessa då artiklarna beskriver patientens möjlighet till att utöva fysisk aktivitet.

Resultatdiskussion
Alla artiklarna i vårt resultat beskriver hur viktigt fysisk aktivitet är för cancerpatienter med
skelettmetastaser för att undvika nedsatt rörelseförmåga och därmed försämrad livskvalitet.
Detta överensstämmer med Erikssons (1994) omvårdnadsteori om lidande och hälsa. Den
enskilda människan kan uppleva lidande av olika orsaker vilket kan yttra sig på olika sätt. I en
sjukdomssituation kan människans förhållande till lidande vara avgörande för vilken
livskvalité och hälsa som uppnås. Vårdlidande kan uppstå när patienten åsamkas lidande på
grund av vård eller brist på vård. Ett lidande i vården kan alltså skapas genom att vården inte
ges på ett tryggt och säkert sätt eller genom kränkning av patientens värdighet.
Sjuksköterskan måste därför besitta de kunskaper som krävs för att i omvårdnaden kunna
vägleda och råda patienten på ett tryggt och värdigt sätt. I vår förförståelse trodde vi att
patienter med skelettmetastaser hade ett större lidande på grund av de begränsade
möjligheterna till att utöva fysisk aktivitet som skelettmetastaser borde innebära. Den ändrade
kroppsuppfattningen i samband med detta borde kanske också ha en viss negativ påverkan för
patientens möjligheter att utöva fysisk aktivitet. Det har dock inte tagits upp något om lidande
relaterat till möjligheten att utöva fysisk aktivitet i de studier vi har läst igenom.

Trots att vi idag vet att fysisk aktivitet är bra för kroppen ur flera aspekter så framkom det i en
studie av Karavatas, Reicherter, White och Strong (2006) att 25 % av patienter med multipelt
myelom och skelettmetastaser inte får några råd om fysisk aktivitet av onkologiteamet.
Onkologiteamet är det team som skall stödja patienten i omvårdnaden och består i huvudsak
av onkolog, sjuksköterska, kurator, specialistläkare, ortoped samt sjukgymnast. Dietist och
arbetsterapeut kan också knytas till teamet efter behov (Karavatas et al, 2006; Reicherter
2005)

Karavatas, et al (2006), påvisar att det är viktigt att se till hela patientens behov och uppsatta
mål skall vara rimliga i rehabiliteringen av dessa patienter för att underlätta möjligheten att
utöva fysisk aktivitet vid metastaser till skelettet. Utförda röntgenundersökningar skall vara
vägledande för att kunna fastställa i vilket stadium den metastaserande sjukdomen befinner
sig i. Viktigt utifrån detta är att skatta risken för frakturer och hur hårt skelettet kan belastas
samt vilka rörelser som skall undvikas. En ortopedläkare skall göra en bedömning av behovet
av förebyggande åtgärder för att stabilisera skelettet genom kirurgi och/eller stabilisera redan
uppkomna frakturer. En onkologläkare bedömer behovet av olika behandlingsmetoder för
patienter med metastaser till skelettet såsom strålbehandling, cytostatikabehandling och
bisfosfonatbehandling. 
Smärta, känselbortfall i benen, hypercalcemi, vilka behandlingar som getts och hur patienten
återhämtar sig samt kliniska undersökningar som kan påvisa svaghet i skelett eller muskler är
andra viktiga faktorer som bedömningen ska innefatta. Faktorer som också kan spela roll är
om patienten har flera andra sjukdomar, är överviktig, nuvarande och tidigare nivå på
utförande av fysisk aktivitet samt vilket stöd patienten har hemma. Det är därför viktigt att se
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till helheten hos patienten. Karavatas et al, 2006; McGarvey, Stout Gergich, Soballe, och
Pfalzer, 2006)

I vårt arbete på onkologimottagning har vi träffat patienter som vill fortsätta vara fysiskt
aktiva trots att de har metastaser till skelettet. I vår okunskap har vi trott att dessa patienter
borde undvika strukturerad fysisk aktivitet och att promenader som fysisk aktivitet torde vara
det mest lämpliga. Denna studies resultat har dock påvisat att det inte finns någon ökad risk
att utöva fysisk aktivitet i strukturerade program. Bunting et al, (1985) beskriver i sin studie
att de flesta patologiska frakturer har uppkommit efter oförsiktiga rörelser och till och med
vid sängläge. Frakturerna som uppkommer ses i huvudsak i lårben, bäcken, ryggkotor och
överarmar, bärande delar av skelettet som utsätts för en hög belastning (Bunting et al, 1985).
En stark muskulatur i dessa områden kan utgöra ett skydd för det sköra skelettet. Därför är det
viktigt att träningsprogram och rehabilitering utformas på ett säkert sätt tillsammans med
sjukgymnast och ortoped.(Egan, 2001, McGarvey et al,2006, Struthers et al, 1998) Enligt
Bunting och Shea (2001) skall rehabilitering ha som mål att optimera den fysiska kapaciteten
samt att patienten skall slippa bli sängbunden. Det är viktigt att bibehålla så mycket som
möjligt av patientens fysiska funktioner då detta har betydelse för hälsan. Enligt Eriksson
(1984) kan hälsa upplevas trots närvaro av sjukdom (Eriksson, 1984). Patientens oberoende
av andra skall försöka bibehållas så mycket som möjligt. Träningen skall inriktas på att bevara
eller utveckla kompenserande tekniker samt att både patient och familjemedlemmar skall lära
sig att använda de hjälpmedel som finns för att patienten skall klara den nya livssituationen
som skelettmetastaser innebär (Bunting och Shea, 2001). Detta överensstämmer väl med vad
som beskrivs med rehabilitering i bakgrunden (Kaasa, 2001).

Studierna visar också hur viktigt det är att med hjälp av röntgenundersökningar bedöma
utbredningen av metastaserna för att få vetskap om hur mycket patienten kan belasta sitt
skelett. Ju mer skelettet kan belastas ju större möjligheter har patienten att utöva fysisk
aktivitet. Reicherter (2005) påtalar att det inte finns några klara riktlinjer kring hur
bedömningen skall göras och heller inte mycket evidensbaserad litteratur inom området. Den
kunskap som trots allt finns baseras på klinisk kunskap, tillgänglig litteratur inom
biomekanik, skelettfysiologi, röntgen, ortopedi, erfarenhet samt expertutlåtande. Den
bedömningsskala som Mirel utarbetat 1989 för bedömning av utbredning av skelettmetastaser
som grund för frakturrisk är den enda skala vi hittat. Dock förefaller det finnas fler eftersom
Bunting och Shea 2001 gjorde en översikt av de skalor som då fanns. Deras resultat blev dock
att ingen skala var tillräckligt tillförlitlig för att kunna avgöra hur stor risk det var för frakturer
utifrån hur patienten belastade sitt skelett.

Sjuksköterskan/specialistsjuksköterskan skall enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning
(Socialstyrelsen, 2005) föra patientens och anhörigas talan utifrån deras önskemål samt kunna
bemöta, undervisa och ge stöd och vägledning. En specialistsjuksköterska skall dessutom
kunna identifiera och bedöma behovet av emotionellt stöd och praktiskt kunna stödja dessa
patienter med ändrad kroppsuppfattning så att de kan kompensera förluster. För
sjuksköterskor som arbetar med cancerpatienter på onkologiska mottagningar är kunskap om
hur skelettet påverkas av metastaser samt vad för metoder det finns att bedöma frakturrisk en
viktig kunskap anser vi. Vår erfarenhet är att sjuksköterskan har mycket kontakt med denna
patientgrupp eftersom en sjukdom som metastaserat till skelettet kräver livslång behandling.
Råd om enklare fysisk aktivitet borde därför kunna ges av sjuksköterskan för att öka
patientens möjlighet att bibehålla sin rörelseförmåga. Det mest optimala är dock att hela
teamet runt patienten ska vara delaktiga i dessa råd och att råden ges till patienten i
samförstånd med övriga i teamet vilket också beskrivs i studierna. Teamet i dessa fall består
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oftast av onkolog, specialistläkare, sjuksköterska, sjukgymnast och ortopedläkare. Reicherter
(2005) och McGarvey (2006) påtalar hur viktigt det är att kommunikationen mellan de olika
specialiteterna är väl utvecklad. Vi anser att sjuksköterskan som har mycket kontakt med
patienten mycket väl kan vara den som upprätthåller kommunikationen i teamet och för
patientens talan.

Under den tid som patienten är aktuell på onkologmottagningen skall sjuksköterskan enligt
Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjusköterskor (Socialstyrelsen, 2005)
vara ett stöd för och uppmuntra patienterna. I detta fallet innebär det för patienten att våga
utföra fysisk aktivitet inom rimliga nivåer. Fysisk aktivitet kan enligt WHO (2009) bland
annat innebära ändamålsenliga och upprepande rörelser med syfte att förbättra hjärt- och
lungfunktion eller förbättrad muskelstyrka. Intensiteten i olika former av fysisk aktivitet
varierar mellan människor och är beroende av en individs tidigare övning, erfarenhet och
deras relativa kondition. Promenader och cykling är exempel på lättare fysisk aktivitet som
sjuksköterskan utifrån detta kan rekommendera enligt oss som författare av denna studie.
I vårt arbete har vi träffat många patienter som är rädda för att delta i motionsgrupper på
grund av att de har vetskapen om att deras skelett är skörare där det finns skelettmetastaser.
Om patienten bara får information om de faktiska förhållandena i skelettet så kan de flesta
patienter mycket väl delta i motionsgrupper av olika svårighetsgrad beroende på de
individuella förutsättningarna (Bunting et al, 1985). Här är det viktigt att patienten innan får
möjlighet till röntgen för bedömning av metastasutbredningen och eventuellt kan Mirels skala
vara till hjälp för detta (McGarvey, 2006). Även här, anser vi, behöver sjuksköterskan vara
välinformerad om att patienten har möjlighet att få denna bedömning av metastasutbredning
eftersom sjuksköterskan många gånger är patientens företrädare.

En patient med mycket få eller begränsade områden med skelettmetastaser kan belasta
skelettet i princip som om det inte fanns några skelettmetastaser. För patienter med en större
utbredning av skelettmetastaser är det viktigt med ett noggrant och av sjukgymnast
individuellt utarbetat träningsprogram för att minimera riskerna för eventuella frakturer. Alla
patienter med skelettmetastaser skall uppmuntras till att utöva fysisk aktivitet eftersom
fördelarna är fler än nackdelarna (Bunting et al, 1985, McGarvey et al, 2006). Sjuksköterskan
behöver därför ha kunskap om i vilka situationer som det är störst risk att få spontanfrakturer
för att kunna ge rätt information och råd utifrån sin kompetens. Att skelettet exempelvis blir
skörare under sex till åtta veckor efter strålbehandling mot skelettet samt att skelettets
återuppbyggnad tar cirka sex månader var för oss författare av denna studie, ny kunskap
(Struthers et al, 1998). För att patienten skall kunna bibehålla så mycket som möjligt av sin
hälsa, trots sjukdom enligt Eriksson (1984), så skall sjuksköterskan utifrån
kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen, 2005) förvissa sig om att hon har rätt kunskap för
att kunna vidta rätt omvårdnadsåtgärder samt vara stöd för patient och anhöriga. Detta för att
patienter med metastaser till skelettet på ett tryggt sätt skall få möjlighet att utöva fysisk
aktivitet då fysisk aktivitet har en positiv inverkan på livskvaliteten.

Praktiska implikationer och konklusion
För en cancerpatient med skelettmetastaser blir livssituationen ofta förändrad och många
patienter upplever att de inte längre kan lita på kroppen. Kroppsuppfattningen blir annorlunda
och möjligheten att utöva fysisk aktivitet kanske begränsas med försämrad hälsa och
livskvalitet och ökat lidande som följd. Sjuksköterskan skall kunna identifiera och bedöma
behovet av bland annat emotionellt stöd för att praktiskt kunna stödja dessa patienter på bästa
möjliga sätt.
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Det är också viktigt för sjuksköterskor som har hand om cancerpatienter med metastaser till
skelettet att ha den fysiologiska kunskapen om skelettets struktur vid metastasering men också
kunskapen om hur skelettet påverkas av olika faktorer. Exempelvis är en stor
metastasutbredning begränsande för patientens möjligheter att utöva fysisk aktivitet. Har inte
sjuksköterskan dessa kunskaper kan hon inte ge rätt råd och stöd till patienter som vill utöva
fysisk aktivitet. Vår egen erfarenhet säger oss att kunskapen hos oss och våra kollegor bör
förbättras. Vi skulle i större utsträckning behöva samarbeta med framförallt ortopeder för att
på ett säkert sätt få bedömning av skelettets hållbarhet vid metastatisk sjukdom.
Sjukgymnaster är oftast kopplade till onkologteamet men utnyttjas sällan till denna
patientgrupp annat än för punktinsatser. En stark önskan vore därför att i någon form av
framtida projektarbete utveckla ett tydligare teamarbete runt dessa patienter. Det optimala
anser vi vore att sjukgymnasten i anslutning till diagnostillfället när patienten får veta att han
eller hon har skelettmetastaser, gör en första bedömning för att så snart som möjligt utarbeta
träningsprogram passande för patienten. Sjuksköterskan bör också göras delaktig i detta för att
ha kunskap om patientens möjligheter att utöva fysisk aktivitet då hon inom sitt
ansvarsområde har en funktion att kunna bemöta, undervisa, ge stöd och vägleda.
Sjuksköterskan skall också kunna försäkra sig om att patienten och närstående förstått den
information som getts och bör även vara den som möjliggör samverkan i teamet runt
patienten.
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Bilaga I
Översikt på sökning från databasen CINAHL, sökord och antal träffar.

Search ID# Search Terms Search Options Last Run Via Results

S1 physical activity

Limiters - Exclude
Pre-CINAHL
Search modes -
Kombinerar termer
med AND  

Interface -
EBSCOhost
Search Screen -
Advanced
Search
Database -
CINAHL

19310

S2 exercise

Limiters - Exclude
Pre-CINAHL
Search modes -
Kombinerar termer
med AND  

Interface -
EBSCOhost
Search Screen -
Advanced
Search
Database –
CINAHL

52267

S3 S1 or S2

Limiters - Exclude
Pre-CINAHL
Search modes -
Kombinerar termer
med AND  

Interface -
EBSCOhost
Search Screen -
Advanced
Search
Database -
CINAHL

65007

S4 skeletal metastas*

Limiters - Exclude
Pre-CINAHL
Search modes -
Kombinerar termer
med AND  

Interface -
EBSCOhost
Search Screen -
Advanced
Search
Database -
CINAHL

187

S5 bone metastas*

Limiters - Exclude
Pre-CINAHL
Search modes -
Kombinerar termer
med AND  

Interface -
EBSCOhost
Search Screen -
Advanced
Search
Database –
CINAHL

1149

S6 S4 or S5

Limiters - Exclude
Pre-CINAHL
Search modes -
Kombinerar termer
med AND  

Interface -
EBSCOhost
Search Screen -
Advanced
Search
Database -
CINAHL

1175



S7 S3 and S6

Limiters - Exclude
Pre-CINAHL
Search modes -
Kombinerar termer
med AND  

Interface -
EBSCOhost
Search Screen -
Advanced
Search
Database -
CINAHL

13

S8 S7

Limiters - Exclude
Pre-CINAHL
Search modes -
Kombinerar termer
med AND  

Interface -
EBSCOhost
Search Screen -
Advanced
Search
Database –
CINAHL

13

S9 S7 and nurse

Limiters - Exclude
Pre-CINAHL
Search modes -
Kombinerar termer
med AND  

Interface -
EBSCOhost
Search Screen -
Advanced
Search
Database -
CINAHL

0

S10 S7 and nurs*

Limiters - Exclude
Pre-CINAHL
Search modes -
Kombinerar termer
med AND  

Interface -
EBSCOhost
Search Screen -
Advanced
Search
Database -
CINAHL

0

S11 S7 and care

Limiters - Exclude
Pre-CINAHL
Search modes -
Kombinerar termer
med AND  

Interface -
EBSCOhost
Search Screen -
Advanced
Search
Database –
CINAHL

1

S12 S7 and caring*

Limiters - Exclude
Pre-CINAHL
Search modes -
Kombinerar termer
med AND  

Interface -
EBSCOhost
Search Screen -
Advanced
Search
Database -
CINAHL

1

S13
S7 and
rehabilitation

Limiters - Exclude
Pre-CINAHL
Search modes -
Kombinerar termer
med AND  

Interface -
EBSCOhost
Search Screen –
Advanced
Search
Database -
CINAHL

3



Bilaga II
Översikt av analyserad litteratur

Författare/Årtal/Titel Syfte Metod/
Urval

Huvudsakligt Resultat

Författare:
Bunting, R., Lamont-
Havers, W., Schweon, D.,
Kliman, A.
Årtal: 1985
Titel: Pathologic Fracture
Risk in Rehabilitation of
Patients with Bony
Metastases

Att kartlägga risker för
frakturer hos cancerpatienter
med metastaser till skelettet
som deltar i strukturerade
rehabiliteringsprogram.

En prospektive
observationsstudie där 54
patienter med
skelettmetastaser
remitterades till en
rehabiliteringsklinik att
där delta i åtminstone en
typ av fysisk aktivitet
minst fem gånger per
vecka.
Skelettmetastaserna
skulle vara radiologiskt
verifierade.

 12 patienter fick frakturer
men endast en av dessa
frakturer kunde härledas till
den fysiska aktiviteten inom
rehabiliteringsprogrammet.
Frakturen som uppkom i
samband med fysisk
aktivitet var en ytterligare
kompression av L4 hos en
kvinna med bröstcancer och
skelettmetastaser. Sex
frakturer uppkom när
patienterna var
sängliggandes. Slutsatsen
av detta är att sängläge inte
skyddar mot frakturer och
att fysisk aktivitet i
rehabiliteringsprogram inte
ökar risken för frakturer .

Författare: Crevenna,R.
Schmidinger,M.
Keilani,M. Nuhr,M.
Fialka-Moser,V. Zettinig,
G. Quittan, M.
Årtal: 2003
Titel: Aerobic exercise for
a patient suffering from
metastatic bone disease.

Genomförbarhet, säkerhet
och positiva effekter på
träningsprogrammet hos en
kvinna med bröstcancer och
skelettmetastaser.

Fallstudie. En patient
följdes under ett år med
fysisk konditionsträning
på träningscykel.

Kvinnan upplevde en klar
förbättring i den fysiska
prestationsförmågan,
livskvaliteten. Det var en
bra och säker
tilläggsbehandling till
konventionella åtgärder.

Författare:
Egan M. P.
Årtal: 2001
Titel: Surgical and
Physical Therapy
Considerations For
Patients with Bone
Metastases

Att ta reda på vilket av
kirurgi eller strålbehandling
som är det bästa för patienter
med skelettmetastaser.

Litteraturstudie De primära målen för
behandling av patienter med
skelettmetastaser skall
innefatta lindring av smärta,
ökad rörelseförmåga och
funktion samt att bibehålla
denna, att skydda skelettet
och medvetandegöra
säkerhetsstrategier för att
undvika skador. Kirurgi och
strålbehandling kan därför
behöva kompletteras.

Författare:  McGarvey,
C. L., Stout Gergich, N.
L., Soballe, P.,Pfalzer, L.
Årtal: 2006
Titel: A case report:
Breastcancer metastasis
and implications of bony
metastases on activity and
ambulation.

 Att beskriva
skelettmetastasers påverkan
på aktivitet och
rörelseförmåga.

Att beskriva ett
patientfall och vården
runt denna patient.

En kvinna med bröstcancer
och reumatisk sjukdom som
vid besök hos sin
sjukgymnast på grund av
smärta upptäcks ha
skelettmetastaser och hur
viktigt teamet är runt
cancerpatienten. Vikten av
snabb diagnos, rätt insatt
behandling och ett säkert
utformat träningsprogram.



Författare:  Karavatas, S.,
Reichter, A.,White, N.,
Strong, A.
Årtal: 2006
Titel: Physical therapy
management of patients
with multiple myeloma:
Musculoskeletal
considerations.

Att beskriva rollen hos
sjukgymnasten till patienter
med multipelt myelom och de
problem som patienten
genom sjukdomstiden kan
råka ut för so förminskad
muskelmassa, fatigue och
handhavande av patologiska
frakturer.

Beskrivning av ett
patientfall, en patient
med multipelt myelom
och skelettmetastaser och
beskrivning av dennes
vård.

Sjukgymnastens kunskap
kan hjälpa denna
patientgrupp med rätt
insatta åtgärder ifråga om
träning av kroppen som kan
förbättra livskvaliteten på
flera plan.
Förebygga/förhindra att
patologiska frakturer
uppkommer.
Sjukgymnasten är en viktig
del i teamet.

Författare: Reicherter, A,
E.
Årtal: 2005
Titel: An African
American patient with
pathologic fractures due to
metastatic breastcancer:
An evidence-based
commentary on patient
management.

Att presentera en
evidensbaserad kommentar
till ett patientfall där en
kvinna med bröstcancer och
skelettmetastaser får
patologiska frakturer. Vikten
av proffessionell
rehabilitering.

Beskrivning av ett
patientfall som samtidigt
beskriver
evidensbaserade
kommentarer till hur
rehabiliteringen och
vården runt patienten
utförts.

I Mrs D´s fall var det
viktigt att bedömma risk för
ytterligare frakturer och att
åtgärder för uppkommna
frakturer sattes in. Även att
en rehabiliteringsplan
utformades tillsammans
med sjukgymnast. Allt
beskrivet med
evidensbaserad bakgrund.

Författare:  Struthers, C.,
Fisher, G., Meyer, D.
Årtal:  1998
Titel:  Nursing
management of the patient
with bone metastases.

Att belysa problem med
skelettmetastaser och
strategier syftande på att
hantera skelettmetastaser

Litteraturstudie.
Review artiklar, kapitel i
böcker, undersökande
studier och klinisk
praxis.

Motionsföreskrifter skall
fokusera på att skydda
skelettet genom att undvika
slag, stötar och vridningar
men samtidigt öka
muskelstyrkan för att
förebygga skador och fall.
Tack vare ökad kunskap om
skelettets patofysiologi så
kommer nya och mer
effektiva interventioner öka
och symtomrelaterade
problem kommer kunna
hanteras bättre och kanske
till och med att förebyggas.



Bilaga III                                          Mirel´s bedömningsskala

Översatt från engelska
                                                                           Poäng

Variblar                                    1                                 2                             3

Lokalisation Övre extremiteter Nedre extremiteter Höftleder

Smärta Mild Medelmåttlig Funktionsnedsättande

Metastastyp Sklerotiska Blandtyp Lytiska

Utbredning av
metastaser i
skelettet

< 1/3  1/3 – 2/3 > 2/3
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