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ABSTRAKT
Introduktion/Bakgrund: Cancersjukdomar har ökat och minst var tredje person kommer att
få en cancerdiagnos under sin livstid. En av de vanligaste cancerformerna är bröstcancer och
varje år drabbas tusentals kvinnor av sjukdomen. Bröstcancer innefattar emotionella, sociala
och fysiska utmaningar. Cancerbehandlingen medför också en del påfrestande biverkningar
som kan påverka hälsan negativt. Många som drabbas av bröstcancer kommer troligtvis i
framtiden vilja söka stöd i alternativa behandlingsformer som ett komplement till ordinarie
behandlingar. Det är viktigt att sjuksköterskan så långt som möjligt tillmötesgår patientens
individuella önskemål. Syfte: Är att beskriva yoga som en kompletterande
omvårdnadsåtgärd för att bidra till ökad hälsa hos kvinnor med bröstcancer som genomgår
cancerbehandling. Metod: En litteraturöversikt som baseras på vetenskapliga artiklar med
kvantitativ metod och en mixad design. Resultat: Resultatet visar att yoga kan bidra till ökad
hälsa och välbefinnande. Förbättringar sågs både inom mental- och fysisk hälsa varav den
största förbättringen sågs på faktorer inom mental hälsa. Diskussion: Det är viktigt att som
sjuksköterska vara öppen, än dock kritisk, till olika omvårdnadsstrategier som
yogabehandling för att bedriva en optimal individuellt anpassad omvårdnad till varje
patient. Slutsats: Kunskapen inom området är inte tillräcklig men i och med ökat intresse av
yoga dels från patienterna och dels inom forskning bör sjuksköterskan skaffa sig kunskap
om alternativ behandling för att på bästa sätt möta patientens önskningar och behov.
Nyckelord: behandling, bröstcancer, komplementär- och alternativ medicin, kvinnor,
omvårdnad, välbefinnande, yoga
ABSTRACT
Introduction/background: Cancer has increased, and at least every third person will get the
diagnosis of cancer during their lifetime. One of the most common types of cancer is breast
cancer and every year thousands of women suffer from the disease. To undergo treatment
for breast cancer include emotional, social and physical challenges and some distressing side
effects that the treatment causes which in turn will adversely affect health. Many who get
breast cancer will likely in the future seek support in alternative therapies as a complement
to regular treatment. It is important that the nurse, as far as possible, meets the patient's
individual requirements. Aim: The aim was to describe yoga as a complementary nursing
intervention to help improve the health of women with breast cancer who are undergoing
cancer treatment. Method: A literature review was made based on scientific articles with
quantitative method and a mixed design. Results: The results showed that yoga can help
increase health and well-being. Improvements were seen in both the mental- and physical
health, of which the largest improvement was seen on factors in mental health. Discussion:
It is important as a nurse to be openminded but critical to different care strategies as yoga
therapy to pursue an optimum individualized care. Conclusion: The knowledge in the field
is not sufficient but with increased interest in yoga, partly by patients and partly in research,
nurses should acquire knowledge about alternative treatment to best meet the patient's
needs and wishes.
Keywords: breast cancer, complementary- and alternative medicine, nursing, treatment,
well-being, woman, yoga
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INTRODUKTION
Cancer är en sjukdom som innefattar ett par hundra sjukdomstillstånd (Einhorn, 2013).
Tumör är ett annat ord för cancer och innebär att en felaktig celldelning börjat utvecklas
ohämmat någonstans i kroppen, vilket kan resultera i att tumörer kan bildas. Bröst-,
prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancer är de vanligaste cancersjukdomarna i Sverige
(a.a.). Det är idag få sjukdomar som påverkar människan i sådan hög grad som
cancersjukdomar gör. Sjukdomen har ökat och minst var tredje person kommer att få en
ställd cancerdiagnos någon gång under sin livstid (Socialstyrelsen, 2013). Tumörsjukdomar
kan många gånger leda till stora emotionella, sociala och fysiska utmaningar (Hansen et al.
2013) såsom känslomässigt lidande, hindrande av dagliga aktiviteter och känslan av en
förändrad kroppsuppfattning. Andra symtom är smärta, trötthet och störd sömn (Boehmke
& Dickerson, 2005) samt ångest och depression och dessa symtom sänker livskvaliteten hos
personer med bröstcancer (Hutter, Vogel, Alexander, Baumeister, Helmes & Bengel, 2013)
vilket i sin tur påverkar hälsa och välbefinnande negativt (Mosher et al. 2013).

Det är viktigt att sjuksköterskan i sin omvårdnad möter de behov både patienter och
närstående har, inte endast beträffande cancerbehandlingen utan även vad gäller lindring av
de biverkningar som behandlingarna ger (Socialstyrelsen, 2013). Sjuksköterskor som arbetar
med cancervård får ofta erfara att deras patienter talar om alternativa metoder som tillägg
till den primära behandlingen (Cancerfonden, 2015b). För att uppnå professionell
omvårdnad och för att kunna ge omvårdnad utifrån patientens individuella önskemål och
kulturella bakgrund bör sjuksköterskan respektera och vara lyhörd för om andra
behandlingsönskemål finns (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008, s. 131).

Komplementära- och alternativa behandlingsformer används som ett komplement parallellt
med den medicinska behandlingen och har som ändamål att förbättra patientens mående
och inte själva cancersjukdomen (Cancerfonden, 2015b). Enligt SBU (2010) finns det olika
former av komplementär- och alternativ medicin och exempel på en del interventioner är
bland annat avslappning, akupunktur, konstterapi och yoga. Yoga är en träningsform som
enligt Natinalencyklopedin (2015) har sina rötter från Indien men har utvecklats från
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århundradena kring före Kristus födelse. Yoga innebär meditation som kombineras med
olika kroppsövningar (asanas) och andningsövningar (pranayama) och har som syfte att
genom de kroppsliga praktiska övningarna befria den själsliga delen från det materiella.

BAKGRUND
Bröstcancer
År 2013 rapporterades 9123 nydiagnostiserade fall av bröstcancer i Sverige (Socialstyrelsen,
2014). För att tidigt upptäcka bröstcancer uppmanas kvinnor att själva känna efter knölar i
brösten (Socialstyrelsen, 2013). Utöver egenkontrollen rekommenderas kvinnor mellan 40-74
år att gå på mammografikontroller med två års intervall mellan gångerna. Upptäcks en knöl
som misstänks vara en tumör utförs ett vävnadsprov från bröstet och detta vävnadsprov
analyseras för att bedöma om det är en tumör eller inte och är det en brösttumör påbörjas
behandling (a.a.). Medianåldern för att insjukna i bröstcancer är 64 år. Av alla som får
bröstcancer, lever 86 procent efter fem år, och 80 procent lever efter tio år (Nestor, 2015). Det
finns olika stadier av bröstcancer. Stadium 0 är det första stadiet och kan betraktas som ett
förstadium till cancer. I detta stadium växer cellerna endast på det stället de uppstått.
Stadium I innebär att tumören inte vuxit sig större än två centimeter i diameter och har
heller inte hunnit sprida sig till lymfvävnad. I stadium II har tumören vuxit sig mellan två
till fem centimeter och kan även ha börjat angripa lymfvävnad. I stadium III är tumören
antingen större än fem centimeter eller så har det skett en omfattande metastasering till
armhålan. I det sista stadiet, stadium IV, har tumören spridit sig och metastaser har bildats i
andra delar av kroppen (Cancerfonden, 2014c).

Behandling av cancer
Behandlingen mot cancer skiljer sig beroende på var den sitter (Einhorn, 2013). Operation,
cytostatika (cellgift) och strålbehandling är vanliga behandlingsmetoder vilka har som syfte
att bota, lindra eller bromsa upp det felaktiga celldelningsförloppet (Cancerfonden, 2014a).
Även hormonbehandling eller läkemedel med antikroppar används för att behandla
tumörer, (Nestor, 2015). Vid strål- och cytostatikabehandling är det inte endast de sjuka
cellerna som påverkas och skadas utan även frisk vävnad utsätts för den invasiva
interventionen vilket resulterar i att många som genomgår behandling mot cancer upplever
en del biverkningar (Cancerfonden, 2015a, Cancerfonden, 2014b). I behandlingen av cancer
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finns det därför en del behov av stöd och hjälp hos patienterna och möter vården inte dessa
behov kan livskvaliteten hos dessa personer minska som sjukvården måste hantera (Hansen
et al. 2013).

Sjuksköterskan inom cancervården
Beskedet om en cancerdiagnos kan upplevas som emotionellt kaotisk, traumatisk och
krisartad (Landmark & Wahl, 2002). Tiden efter den ställda diagnosen kan upplevas som
mycket påfrestande och många individer upplever krisens fyra faser, chock-, reaktions,
bearbetnings- och nyorienteringsfasen (Cancerfonden, 2015b). När individer genomgår
behandling har de oftast en kontaktsjuksköterska som vägleder och hjälper dem, samt ger
råd (a.a.). Därför kan sjuksköterskan inom cancervården ha en betydande roll för patienters
hälsa och välbefinnande och genom en god omvårdnad av dessa patienter kan
sjuksköterskan bidra till att öka dessa faktorer hos patienterna (Kvåle & Synnes, 2013). Något
som visat sig vara hälsofrämjande och generera välbefinnande hos de som vårdas är
sjuksköterskans egenskaper och enligt patienterna själva karaktäriseras en bra sjuksköterska
av att ha en god attityd, vara skicklig inom sitt yrke och ha en god kunskap. Vidare ska
sjuksköterskan visa på ett stort engagemang för patienten, respektera det unika hos varje
patient och samtidigt kunna stötta patienterna (Rchaida, Dierckx de Casterlé, De Blaeser &
Gastmas, 2009). Ytterligare aspekter som visat sig vara viktiga i vården av cancerpatienter är
sjuksköterskans förmåga att kunna ge existentiellt- (Westman, Bergenmar & Andersson,
2006) och emotionellt stöd genom att lyssna och att stötta patienten samt att kunna ge råd
hur de ska hantera sina symtom (Chapple, Ziebland & McPherson, 2006; Garcia, Whitehead
& Winter, 2015). Sjuksköterskan ska också ha kunskap och informera cancerpatienter om
fysisk träning och energisbesparande aktiviteter för att lindra symtomen (Asp & Ekstedt,
2009, s. 468). I och med detta är det viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar och möter
patientens sjukdomsupplevelse och lidande och försöker, genom adekvata åtgärder, lindra
lidandet som sjukdomen genererar (Socialstyrelsen, 2005).

Definition av hälsa
Hälsa definieras enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2015) som ett tillstånd av
fullständig fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och behöver inte nödvändigtvis
betyda att hälsa endast uppnås vid frånvaro av sjukdom. I denna litteraturöversikt kommer
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hälsa dock att definieras enligt Huber et al. (2011) som menar att hälsa innefattar tre delar:
fysiskt, mentalt och socialt. Den fysiska delen innebär att kroppen kan upprätthålla den
fysiologiska homeostasen i kroppen vid förändringar. Kroppen ska vid fysisk stress kunna
kontra med ett skyddande gensvar, reducera det som hotar att försvaga den fysiologiska
homeostasen och återskapa en balans. Fungerar inte detta system kan det resultera i
sjukdom. Den mentala delen innefattar känslan av sammanhang vilket i sin tur innefattar att
öka känslan av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i svåra situationer. En ökad
kapacitet till att kunna anpassa och hantera sig själv ökar det subjektiva välbefinnandet
vilket i sin tur kan generera ett positivt samspel mellan kropp och själ. Den tredje delen inom
hälsa är den sociala delen vilken innefattar människors förmåga att kunna fungera i
samhället. Trots sjukdom ska individen kunna ta del av sociala aktiviteter inklusive arbete
och i detta fortfarande känna sig självständig.

Komplementära omvårdnadsåtgärder
De komplementära behandlingsformerna inom hälso- och sjukvården används för att lindra
symtom av biverkningar från sedvanlig medicinsk behandling (Bergh, 2009, s. 501). Dessa
behandlingsformer benämns som komplementär- och alternativ medicin (KAM). Synsättet
inom KAM utgår från en holistisk grund i vilken kropp och själ ses som en helhet (a.a.).
Intresset för KAM har på senare tiden ökat, inte främst inom cancervården och anledningen
till detta beror på att den behandling som sjukvården har att erbjuda inte alltid är tillräcklig
när det gäller symtomlindring och ökad livskvalitet (Cancerfonden, 2008). Utövandet av
vissa behandlingar som kan ges inom KAM kan däremot begränsas av lagen om
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ([HSL], SFS 1998:531). Dock säger även
lagen att behandlingar som överensstämmer med beprövad erfarenhet och vetenskap ska
ges som alternativ för patienten att välja om så önskas ([HSL], SFS 1998:531, 2 a §). Även
Jong, Jong och Falkenberg (2014, s. 522) menar att om en patient inte utsätts för fara, fått all
den information som behövs för att själv kunna ta ställning till åtgärden och inte blivit
undanhållen information om pågående vetenskapligt beprövade behandlingar som fungerar,
får legitimerad personal numera utöva KAM om det utförs på ett säkert sätt.
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Yoga i omvårdnaden av personer med cancer
Yogautövandet som en komplementär metod kan uppnå balans mellan kropp och själ samt
kropp och sinne vilket i sin tur främjar hälsa och välbefinnande. I likhet med
Nationalencyklopedins definition av yoga har även Vaidya (2014, s. 18) definierat yoga som
utförande av olika positioner vilket genererar en förening av kropp och sinne samt mellan
yttre och inre natur. Vidare menar Vaidya (2014) att yoga innebär en medvetenhet av sitt liv
och att denna medvetenhet genererar en förståelse för kroppen, sinnet, livsenergin, syftet
med sig själv och livet. När dessa komponenter förenas med den inre och yttre naturen
kommer känslan av hälsa, frid och lycka att uppstå. Som ovan nämnts drabbas patienter,
som genomgår behandling mot cancer, av biverkningar vilka påverkar hälsa och
välbefinnande negativt. Yoga, som både är en fysisk- och mental träningsform, kan ha en
positiv påverkan gällande hälsa och välbefinnande (de Manincor, Besoussan, Smith, Fahey &
Bourchier, 2015). Tidigare studier har påvisat att yoga kan öka hälsa och välbefinnande hos
personer som drabbats av olika sjukdomar. Garrett, Maarten och Hillier, (2011) fann i sin
studie att utövandet av yoga som en del av rehabiliteringen resulterade i en del meningsfulla
fysiska, psykologiska och sociala fördelar hos patienter som drabbats av stroke. Vidare
framkommer det i en studie utförd av Sharma, Gupta och Bijlani (2008) att yoga kunde
förbättra det subjektiva välbefinnandet hos patienter med olika typer av diagnoser såsom
hypertoni, hjärtsjukdomar, diabetes mellitus, fetma, mild depression och ångest.

Omvårdnadsteori
Ett sätt att arbeta hälsofrämjande är att använda sig av den salutogena modellen och det
humanistiska synsättet. KASAM är en teori inom humanismen som innebär, enligt
Antonovsky (2005, s. 17), ”känslan av sammanhang” och är en faktor som är avgörande för
hur en individs plats på det kontinuum som mäter ohälsa-hälsa ser ut. KASAM delas upp i
ytterligare tre komponenter som är av betydelse hos en individ för att uppnå ”känslan av
sammanhang”, dessa tre komponenter är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.
Begriplighet innebär till vilken grad en person upplever inre och yttre påverkan som
begripligt, att det finns en förståelse för det som händer i livet runtomkring individen.
Hanterbarhet definieras som till vilken utsträckning en person upplever sig ha verktyg till sin
hjälp för att hantera den situation som uppstått. Den sista komponenten meningsfullhet
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handlar om hur meningsfulla personer anser sina handlingar vara. Ju högre känsla av dessa
tre komponenter en person har desto bättre hälsa har personen.

Antonovsky menar utifrån KASAM och de tre komponenterna att en person kan uppnå
hälsa trots närvarandet av sjukdom (Antonovsky, 2005, s. 44-46). Istället för att se på ohälsa
och hälsa som en dikotomi, det vill säga att en person är sjuk eller frisk, menar Antonovsky
att synsättet på människors hälsa och välbefinnande ska ses utifrån var de befinner sig på
det kontinuum mellan ohälsa och hälsa (a.a. s. 38). För att upprätthålla sin position på detta
kontinuum är KASAM en viktig faktor och för att en person ska känna sig ha en stark
KASAM beror på en persons förmåga att använda sig av sina copingresurser som finns
tillgängliga (a.a. s. 42, 164). Att drabbas av sjukdom är enligt Antonovsky en stressor.
Stressorer definieras som “i sitt kölvatten för med sig en mängd olika förutsägbara
upplevelser. Det är alltså ofrånkomligt att det leder till en väsentlig försämring av ens känsla
av sammanhang”. Hur pass sjuk eller frisk en person känner sig kan bero på vilka
copingresurser de har till sitt förfogande (a.a. s. 39).

Problemformulering
Många som drabbas av bröstcancer kommer troligtvis i framtiden vilja söka stöd i
komplementära- och alternativa behandlingsformer. Som sjuksköterska är det viktigt att
tillmötesgå patientens individuella behov och använda sig av de åtgärder som finns att tillgå
i sin omvårdnad för att lindra och minska det lidande, såsom trötthet, ångest och depression,
som behandlingarna av bröstcancer medför. Studier har visat att yoga kan ha en positiv
påverkan på hälsa och välbefinnande. Genom denna litteraturöversikt vill författarna
undersöka om yoga som omvårdnadsmetod på något sätt kan förbättra tillvaron för kvinnor
med bröstcancer som genomgår cancerbehandling.

SYFTE
Genom en litteraturöversikt undersöka om yoga kan tillämpas som en kompletterande
omvårdnadsåtgärd för att bidra till ökad hälsa hos kvinnor med bröstcancer som genomgår
går cancerbehandling.
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METOD
Design
Designen som valts för att utforma detta arbete är litteraturöversikt. En litteraturöversikt
innebär att den aktuella forskningen som finns inom ett visst område sammanställs för att
skapa en uppfattning av hur kunskapsläget ser ut (Friberg, 2012, s 133).
Urvalskriterier
Inklusionskriterier
Inklusionskriterierna för denna litteraturöversikt var att deltagarna skulle vara kvinnor, över
18 år och ha drabbats av bröstcancer. Artiklarna skulle handla om yoga, vara vetenskapliga
och innehålla ett etiskt godkännande.
Exklusionskriterier
Exklusionskriterierna var andra cancertyper, studier med mindfulness samt yoga i samband
med andra sjukdomar. Deltagarna skulle inte vara närstående eller barn, de skulle inte ha
metastaserad cancer, avslutat behandlingen (survivors) eller vara i det palliativa skedet.
Artiklar som fått grad III (låg vetenskaplig kvalitet) på bedömningsmallen av Carlsson och
Eiman (2003) uteslöts också.
Litteratursökning
Litteratursökningen utfördes via sökningar i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO.
Den initiala sökningen, vilken hade som syfte att få en överskådlig bild av hur mycket
material som fanns inom varje sökordsområde (Östlundh, 2006, s. 47) påbörjades i april 2015.
I PubMed utfördes fritextsökningar av MeSH-termerna yoga, neoplasms, cancer, health och
sökordet well-being. Vidare gjordes sökningar där de olika MeSH-termerna och sökorden
kombinerades. Vid denna sökning användes inga begränsningar eftersom sökningen främst
hade som syfte att kontrollera kunskapsläget inom området. Antalet träffar blev 168.

Även i Cinahl utfördes fritextsökningar med Cinahl-headings (yoga, neoplasms, cancer, health
och well-being). Vid kombination av de olika sökorden utfördes två olika sökningar med
begränsningar varav den ena endast hade begränsningen peer reviewed och den andra
sökningen innefattade begränsningarna peer reviewed och exclude medline records, detta på
grund av att redan från början utesluta de artiklar som ej var vetenskapliga och som det
finns dubbletter av i PubMed. Sökningen med begränsningen peer review gav 167 sökträffar
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och sökningen med begränsningarna peer review och exclude medline records endast gav 43
träffar.

För att komplettera sökningarna i databaserna Cinahl och PubMed gjordes även
efterforskning av artiklar i databasen PsycINFO. Även i denna databas gjordes sökningar på
kombinationer med sökorden yoga, neoplasms, cancer, health och well-being, avgränsning peer
reviewed, vilket gav 56 träffar.

Den huvudsakliga litteratursökningen av vetenskapliga artiklar påbörjades i september 2015
och gjordes i PubMed och Cinahl. Vid denna sökning kombinerades i PubMed MeSHtermerna: yoga, cancer, neoplasms, health och sökordet well-being, begränsningar: female, adult:
19+ years. I Cinahl kombinerades Cinahl-headings: yoga, yoga program, neoplasms, cancer, breast
cancer, QoL, quality of life, begränsningar: peer reviewed, female, adult: 19+ years, age groups: adult
19-44 years, middle aged: 45-64 years, aged: 65+ years och aged: 80 and over. För kombinationer av
sökorden, se tabell 1. Validering av vetenskaplighet kontrollerades i UlrichsWeb.

Tabell 1. Översikt av litterstursökningar, gjord mellan 2015-09-02 och 2015-09-18.
Databas

Sökord

Avgränsningar

Antal

Urval

Urval

Urval

Urval

relevanta

1

2

3

4

41

20

14

7

7

74

14***

3

2

2

träffar
PubMed Yoga*

sex: female

AND Neoplasms* age: adult: 19+
OR

years

cancer* AND
Health* OR Wellbeing
Cinahl

Yoga** AND

Peer review

cancer**
OR neoplasms**

8

AND qol** OR
Quality of life**
Cinahl

Yoga program**

Peer review

AND Cancer**

Sex: female

OR Neoplasms**

Age groups:

17

5***

2

1

1

33

11***

1

1

1

adult 19-44 years
Middle aged: 4564 years
65+ years 80 and
over
Cinahl

Yoga** AND

Peer review

breast cancer*

Sex: female
Age groups:
adult 19-44 years
Middle aged: 4564 years

I Urval 1 lästes alla artiklarnas titel igenom, i Urval 2 lästes de valda artiklarnas abstrakt igenom, i Urval 3 lästes hela artikeln igenom och
Urval 4 visar på hur många artiklar som valdes.
* MeSH-termer
** Cinahl-headings
***Dubbletter av titlar som passerat urval 4 i andra sökningar har i detta steg sorterats bort.

Vidare utfördes även manuella sökningar i de valda artiklarnas referenslistor och i annan
litteratur för att komplettera databassökningarna vilket resulterade i en vald artikel.
Urval, relevansbedömning och granskning
Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning av artiklarna utfördes i fyra steg. I det
första steget lästes alla titlar igenom på de resultat som påträffades i databaserna. De titlar
som ansågs stämma överens med syftet och inklusionskriterierna sparades för vidare läsning
av artiklarnas abstrakt och de artiklar som inte motsvarade studiens syfte sorterades bort.
Därefter, i steg två, lästes de kvarvarande abstrakten noggrannt igenom. De abstrakt av
artiklar som ansågs vara irrelevanta utifrån syftet eller inte uppfyllde inklusionskriterierna
uteslöts för vidare granskning. Kontroll av artiklarnas vetenskaplighet i UlrichsWeb utfördes
även i steg två. Steg tre innebar läsning av artiklarna i sin helhet. Ansågs artiklarna vara för
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syftet adekvata, överensstämmande med inklusionskriterierna och kunde bidra till resultatet
genomfördes en relevansbedömning av dem. Därefter kvalitetsgranskades artiklarna vilket
gjordes med stöd av Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvantitativa studier.
Totala poängen som kan uppnås i denna mall är 47. Dock berörde en punkt ”patienter med
lungcancerdiagnos” vilket inte var relevant vid bedömning av artiklarna i denna
litteraturöversikt, därför uteslöts denna punkt och totala poängen som var möjlig att uppnå
ändrades till 44, se bilaga 1. De artiklar som inkluderades efter kvalitetsgranskningen
graderades med grad II eller grad I, det vill säga medel-hög kvalitet. Steg fyra resulterade i
elva kvantitativa artiklar och en med mixad design som inkluderades i litteraturöversikten.
Analys
Analysförfarandet genomfördes i flera steg. Enligt Polit och Beck (2008, s. 132) ska fokus, vid
analysering av data, ligga på att identifiera kategorier vilket innebär att notera mönster och
återkommande delar liksom delar som inte är konsekvent förekommande. För att erhålla en
djupare förståelse av artiklarnas innehåll, speciellt resultaten, lästes de igenom grundligt
åtskilliga gånger av båda författarna. Därefter fördes artiklarna in i en översiktstabell i vilken
likheter och skillnader kunde urskiljas (Friberg, 2012, s. 140-141) (bilaga 2). För att undersöka
att artiklarna mätte samma variabler gjordes en analys av de olika mätinstrumenten. Vid
denna analys kunde ett mönster urskiljas där en del variabler var mer återkommande än
andra. För dessa variabler se bilaga 3, 4 och 5. Artiklarnas resultat har sedan granskats och
utifrån resultaten har huvudfynd identifierats. De ämnen som återfanns i flera av artiklarnas
resultat bildade de olika kategorierna. En övergripande kategori, två huvudkategorier och
nio underkategorier bildades.

ETISKA ÖVERVÄGANDEN
I varje artikel ska det finnas information om att studien blivit godkänd av en etisk kommitté,
att deltagarna informerats och fått lämna sitt samtycke till att delta i studien. Framgick inte
detta i artikeln kontrollerades det att tidskriften som artikeln blivit publicerad i hade etiska
riktlinjer som förutsättning för att få publiceras.

RESULTAT
Denna litteraturöversikt omfattar tolv vetenskapliga artiklar varav elva är av kvantitativ
design och en är av mixad design. Genom analysen identifierades en övergripande kategori:
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välbefinnande, två huvudkategorier: mental hälsa och fysisk hälsa och nio underkategorier:
depression, ångest, socialt-, emotionellt-, fysiskt- och funktionellt välbefinnande, trötthet, sömn samt
smärta.

Antalet deltagare i studierna varierade mellan 14-163 personer och interventionerna
innefattade någon form av yogautövande som innebar asanas, pranayama och meditation.
Yogasessionerna utfördes i grupp och kunde vara mellan 60-75 min, en till tre gånger i
veckan och pågå under 1, 6, 12 eller 24 veckor.
Välbefinnande
Mental hälsa
Depression
I tre av totalt sex studier som mätte depression hos deltagarna, framkom det signifikanta
minskningar av depressions symtom (Rao et al. 2015; Raghavendra et al. 2007; Danhauer et
al. 2009). I en amerikansk studie av Danhauer et al. (2009) utfördes en pilotstudie som
innefattade före- och eftermätningar av deltagarna i samband med en yogaintervention. Vid
första mätning av interventionsgruppen och kontrollgruppen deltog 44 personer, 22 i
respektive grupp. Vid avslutande mätning efter behandlingen kvarstod det 27 deltagare, 13 i
interventionsgruppen och 14 i kontrollgruppen. Resultatet visade en signifikant förbättring
av depression hos deltagarna i yogagruppen såväl som över tid och som jämfört med
kontrollgruppen. Depression över tid i kontrollgruppen visade på en liten försämring.
Liknande resultat sågs i en indisk studie utförd av Rao et al. (2015). I denna randomiserade
kontrollstudie deltog 98 kvinnor med bröstcancer, 45 i interventionsgruppen och 53 i
kontrollgruppen. Resultatet visade på en generell förbättring av depression över tid i både
interventions- och kontrollgruppen och signifikanta skillnader i minskning av depression
sågs vid jämförelse av de båda grupperna. En signifikant förbättring av depression sågs även
mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen i en indisk randomiserad kontrollstudie
gjord av Raghavendra et al. (2007). I denna deltog totalt 62 kvinnor, 28 i
interventionsgruppen och 34 i kontrollgruppen. Det framkommer också att det fanns ett
samband mellan graden av illamående och depression där yoga kan ha en positiv inverkan.
Resultatet visar nämligen att yogan minskar intensiteten och frekvensen av illamående vilket
i sin tur bidrar till signifikanta förbättringar av depression.
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Ytterligare studier visar på att yoga kan bidra till förbättrade depressiva symtom (Sudarshan
et al. 2013; Taso et al. 2013). I en kanadensisk studie utförd av Sudarshan et al. (2013)
genomfördes en prospektiv kohortstudie med före- och eftermätningar på totalt 14 deltagare.
Resultatet påvisade ingen signifikant förbättring av depression men det sågs en tendens till
förbättringar. Liknande tendens mot förbättring av de depressiva symtomen sågs i en
taiwanesisk randomiserad kontrollstudie utförd av Taso et al. (2013). Totalt 60 deltagare
medverkade i studien, 30 i vardera grupp. Utfallet av interventionen visade som nämnts på
en förbättring av depression, dock inte signifikant.

I motsats till studierna ovan har det i en amerikansk studie utförd av Chandwani et al. (2014)
inte påvisats några signifikanta skillnader i förbättring av depression hos deltagarna. Studien
är utförd som en randomiserad kontrollstudie i vilken baselinedata kunde mätas från 163
deltagare. Till skillnad från ovan studier innefattade denna studie en yogagrupp, en grupp
som skulle erhålla stretchövningar och en grupp som endast erhöll konventionell
behandling. Antalet deltagare i varje grupp var 53, 56 respektive 54. Vid sista mätning av
grupperna kvarstod 132 deltagare, 43, 43 och 46 i respektive grupp.

Ångest
Yoga har visat sig kunna minska ångesten hos deltagare som medverkat i en
yogaintervention under behandling av bröstcancer (Kovačič & Kovačič, 2011; Ülger & Yağlı,
2010; Rao et al., 2009; Raghavendra et al., 2007). I en slovensk pilotstudie genomförd av
Kovačič och Kovačič (2011) med totalt 32 deltagare, 16 i respektive grupp undersöktes
generell ångest och ångest relaterat till kvinnor med bröstcancer. Resultatet visade att
ångesten vid båda mätningarna förbättrades signifikant hos deltagarna som ingick i
interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen både över tid och jämfört grupperna
emellan. Det sågs även en försämring av ångest hos deltagarna i kontrollgruppen. I likhet
med Kovačič och Kovačič (2011) kom också Raghavendra et al. (2007) fram till en signifikant
förbättring av ångest. Dessutom påvisades samband mellan graden av illamående och ångest
varav yoga har en betydelse. Resultatet visar nämligen att yoga minskar intensiteten och
frekvensen av illamående vilket i sin tur bidrar till signifikanta förbättringar av ångest. I en
randomiserad kontrollstudie utförd av Rao et al. (2009) undersöktes ångest genom att mäta
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dels hur deltagarna generellt känner och hur deras benägenhet att få ångest är, dels hur
deltagarna känner ångest vid ett speciellt tillfälle. Deltagarna var från början 98. För att få
medverka var ett krav att personerna skulle genomgå behandlingsformerna i följande
ordning; operation, strålbehandling och cytostatika. Efter randomisering till antingen
experimentgruppen eller kontrollgruppen föll det bort 27- respektive 30 deltagare i
yogagruppen och i kontrollgruppen. Totala antalet deltagare blev till sist 38 kvinnor med
bröstcancer. Resultatet i experimentgruppen visade på signifikant förbättring av både ångest
som deltagarna generellt känner och ångest vid speciella tillfällen jämfört med
kontrollgruppen. I en turkisk studie utförd på 20 deltagare påvisaso också en signifikant
förbättring av ångest efter yogainterventionen (Ülger & Yağlı, 2010).

I motsats till studierna ovan som visar på signifikanta förbättringar av ångest hos deltagarna
i yogainterventionsgrupperna har också undersökningar som inte visar på någon signifikant
förbättring av ångest utförts (Taso et al. 2013; Sudarshan et al. 2013). Dock kan det i båda
studierna påvisas en tendens mot en minskning av ångest hos deltagarna i
experimentgrupperna.

Socialt välbefinnande
När det gäller socialt välbefinnande har artiklarna tittat på följande parametrar som en del
av socialt välbefinnande: hur deltagarna upplever relationen till familj/vänner, om de känner
stöd eller om deltagarna känner att de kan umgås och förlita sig på sina närstående.
Danhauer et al. (2008) har utfört en pilotstudie med en en grupps före-efter-design utförd på
kvinnor med bröst- och äggstockscancer. I början av undersökningen deltog totalt 51, vid
mätning efter interventionen återstod 43 kvinnor och vid uppföljning efter 18 veckor räknat
från första mätningen kvarstod 38 kvinnor. Mätningar gjordes dels i gruppen totalt och dels i
grupperna uppdelade på kvinnor med äggstockscancer respektive bröstcancer. Resultatet i
studien påvisar en signifikant förbättring av det sociala välbefinnandet över tid hos kvinnor
med bröstcancer i experimentgruppen. Ülger och Yağlı (2010) påvisar också en signifikant
förbättring hos deltagarna av det sociala välbefinnandet i mätningar före och efter
interventionen. Moadel et al. (2007) kommer i deras studie fram till att det sociala
välbefinnandet blev signifikant bättre i experimentgruppen. Det som skiljer denna studie åt
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de andra ovan är att den signifikanta skillnaden beror på att kontrollgruppen visade en
markant försämring av det sociala välbefinnandet.

Mätningar av det sociala välbefinnandet i en studie utförd av Danhauer et al. (2009) påvisade
inga signifikanta skillnader, varken i yogagruppen över tid eller jämfört med
kontrollgruppen.
Emotionellt välbefinnande
För att kontrollera det emotionella välbefinnandet har artiklarna undersökt parametrar som
innefattar det emotinella välbefinnandet, det vill säga ledsenhet, oro och nervositet samt
förlorat hopp. Den indiska randomiserade kontrollstudien utförd av Vadiraja et al. (2009)
omfattade 88 kvinnor med bröstcancer, 44 deltagare i vardera grupp. 75 deltagare avslutade
studien, 42 kvinnor slutförde i yogagruppen och 33 i kontrollgruppen. Resultatet påvisade
att den emotionella funktionen hos deltagarna i yogagruppen påverkades signifikant positivt
både över tid och jämfört med kontrollgruppen. Studien påvisade även signifikanta
skillnader angående förbättring av positiva känslor i yogagruppen jämfört med
kontrollgruppen. Positiva känslor reflekterar till vilken utsträckning en person känner sig
entusiastisk, aktiv och alert. Det var signifikanta skillnader i minskning av negativa känslor i
yogagruppen jämfört med kontrollgruppen. Negativa känslor speglar den subjektiva
ångesten med en variation av olustiga och obehagliga sinnestämningar. Yogagruppen
påvisade även förbättring av positiva känslor och minskning av negativa känslor över tid.
Danhauer et al. (2009) fann signifikanta positiva skillnader hos yogagruppen jämfört med
kontrollgruppen gällande det emotionella välbefinnandet. Förbättring av positiva känslor
och minskning av negativa känslor visade på signifikanta skillnader hos deltagarna i
yogagruppen jämfört med kontrollgruppen.

Vidare visar Moadel et al. (2007) i deras randomiserade kontrollstudie att det hos deltagarna
finns en indikation till förbättring av det emotionella välbefinnandet i interventionsgruppen
jämfört med kontrollgruppen. Antalet deltagare i studien vid baselinemätningen var 164
kvinnor med bröstcancer, 108 valdes ut genom randomisering till yogagruppen och 56 till
kontrollgruppen. 128 kvinnor avslutade studien, 84 i yogagruppen och 44 i kontrollgruppen.
Studien innefattar även en sekundär mätning av deltagare i varje grupp där de som
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genomgick cytostatika exkluderades, antalet i yogagruppen var 45 kvinnor och 26 i
kontrollgruppen. Vid mätningar av endast de deltagare som inte genomgått
cytostatikabehandling fann Moadel et al. (2007), till skillnad från den primära mätningen
gjord på alla deltagarna, en signifikant förbättring i interventionsgruppen jämfört med
kontrollgruppen. Liksom ovan studier kom även Ülger och Yağlı (2010) fram till signifikanta
förbättringar i den emotionella nivån efter mätningar av deltagarna före och efter
yogainterventionen.

Danhauer et al. (2008) har, i motsats till ovan studier, inte funnit några förbättringar i det
emotionella välbefinnandet hos kvinnor med bröstcancer. I resultatet framgår det att denna
faktor i stort sett förblev oförändrad över tid hos deltagarna.
Fysisk hälsa
Fysiskt välbefinnande
I flera av studierna undersöktes hur och om det fysiska välbefinnande - det vill säga de
fysiska möjligheter eller begränsningar sjukdomen och behandlingen medför, exempelvis
energinivå, illamående och sjukdomskänsla - hos deltagarna förändrades under studiens
gång. Danhauer et al. (2008) belyser i sin studie att yoga kan bidra till förbättrat fysiskt
välbefinnande. Resultatet påvisar en signifikant förbättring av det fysiska välbefinnandet
över tid i interventionsgruppen hos kvinnor med bröstcancer både tiden efter interventionen
(tio veckor) och vid uppföljning (18 veckor) av kvinnorna. Liksom Danhauer et al. (2008)
kom även Ülger och Yağlı (2010) fram till signifikant förbättring av det fysiska
välbefinnandet efter intervention av yogasessioner.

I en annan studie sågs det inga signifikanta skillnader gällande det fysiska välbefinnandet
(Danhauer et al., 2009). Inte heller sågs det några signifikanta förbättringar i det fysiska
välbefinnandet i studien utförd av Moadel et al. (2007). Resultatet i denna undersökning
påvisade förbättring, inte signifikant, av fysiskt välbefinnande hos yogadeltagare som inte
genomgått cytostatikabehandling och försämring av det fysiska välbefinnandet hos
deltagare som hade genomgått cytostatikabehandling efter tolv veckors yogasessioner.
Funktionellt välbefinnande
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I en del studier mäts också faktorer som är delar av det funktionella välbefinnandet, det vill
säga exempelvis att arbetet går att utföra, att personen trivs på jobbet. Danhauer et al. (2008)
kom fram till att yoga bidrog till en signifikant förbättring av det funktionella välbefinnandet
hos deltagarna i interventionsgruppen som hade bröstcancer. Förbättringen sågs både efter
interventionen och vid senare uppföljning. Danhauer et al (2009) såg förbättring av det
funktionella välbefinnandet i yogagruppen över tid men detta utfall var inget som visade sig
vara signifikant. Dock kunde det ses ett samband mellan antalet yogasessioner deltagarna
varit med på och det funktionella välbefinnandet vilket innebar att ju fler sessioner
deltagarna var på desto bättre blev det funktionella välbefinnandet. Det sågs en försämring
av det funktionella välbefinnande i kontrollgruppen över tid, men detta resultat var inte
heller av signifikans.

I motsats till föregående studier kom Moadel et al. (2007) fram till att det funktionella
välbefinnandet blev sämre efter tolv veckors yogaträning hos de deltagare som var med i
interventionsgruppen.

Trötthet
Trötthet hos deltagare har visat på signifikanta förbättringar i två av fyra studier som mäter
denna faktor. Taso et al. (2014) kom fram till att yoga resulterar i signifikanta förbättringar av
trötthet hos experimentgruppen jämfört med kontrollgruppen. Deltagarna som utövade
yoga kände minskning av trötthet efter ett åtta-veckors program. Denna förbättring var
dessutom ihållande vid mätningar fyra veckor efter att programmet var avslutat. Vidare
visade studien att trötthetkänslans påverkan på det dagliga livet hade signifikant blivit
bättre i experimentgruppen jämfört med kontrollgruppen. I likhet med Taso et al. (2014)
påvisade även Chandwani et al. (2014) signifikant förbättring av trötthet vid avslutad
behandling hos deltagarna som genomgått yogaprogrammet jämfört med kontrollgruppen
som inte mottog någon intervention.

Danhauer et al (2009) kom fram till att yoga har positiv inverkan på tröttheten. Resultatet
visade på en tendens mot en minskad trötthet, dock var detta utfall inte signifikant. Vidare
kom även Moadel et al. (2007) fram till att tolv veckors yogautövande visade på minskning,
men inte signifikant, av trötthet hos deltagarna som inte genomgått cytostatikabehandling.
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Utfallet hos deltagarna i interventionsgruppen totalt visade inte på någon minskning av
trötthet.

Sömn
Beträffande sömn hos deltagarna har Ülger och Yağlı (2010) kommit fram till att
yogautövande resulterade i en signifikant förbättring efter åtta sessioner. Danhauer et al.
(2009) visade på förbättring, men inte signifikant, av sömn hos deltagarna i
interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Dessutom angav interventionsgruppen
att tiden att somna hade minskat men detta utfall var inte heller av signifikans. Chandwani
et al. (2014) kom fram till att det inte fanns någon signifikant förändring av sömn hos
deltagarna i interventionsgruppen.

Smärta
I två av studierna gjordes mätningar på smärta hos deltagarna. Ülger och Yağlı (2010) såg att
yogautövande resulterade i signifikant förbättring efter åtta sessioner. Också Sudharsan et al.
(2013) såg förbättring hos deltagarna före och efter yogainterventionen hos deltagarna, dock
var detta resultat inte signifikant.

DISKUSSION
Metoddiskussion
Intentionen var från början att inkludera olika typer av cancerdiagnoser, men vid en första
sökning påträffades mestadels studier utförda på kvinnor med bröstcancer. Eftersom
träffarna resulterade i tillräckligt med artiklar för att endast inkludera kvinnor med
bröstcancer ändrades syftet till att fokusera på denna målgrupp. Det ansågs nämligen finnas
risk för störfaktorer som hade kunnat påverka resultatet om olika cancerdiagnoser hade
inkluderats.

Sökningar gjordes främst i databaserna PubMed och Cinahl och detta på grund av att dessa
databaser är inriktade på studier inom omvårdnad. I och med att det eftersöktes artiklar
fokuserade på yoga och omvårdnad gjordes sökningar på artiklar med inriktningen nursing.
Eftersom utfallet vid dessa sökningar, oavsett kombination med sökordet, endast resulterade
i ett fåtal artiklar som dessutom inte innehöll det som eftersöktes valdes detta sökord att
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uteslutas. Sökordet cancer treatment har inte använts vid sökningarna eftersom de artiklar
som återfanns efter sökning med sökorden cancer och neoplasms genererade studier där
behandling skulle vara en del av interventionen. För att utöka möjligheten att få tillräckligt
med träffar valdes det att inte använda begränsningen year. Detta på grund av att det inte
finns mycket forskning inom området och därför inte gå miste om artiklar som skulle kunnat
vara av intresse. De artiklar som har använts till resultatet var från år 2007 och framåt.

I sökningarna har ingen begränsning gjorts beträffande yogaformen. Detta kan ses som en
svaghet eftersom de olika yogainterventionerna i studierna kan vara utformade på olika sätt
vilket kan påverka resultatet.

Resultatet innehåller elva kvantitativa artiklar och en artikel med både kvantitativ och
kvalitativ design. Detta kan ses som en svaghet eftersom det inte skapar någon bredd i
resultatet. Dock utförs det inom kvantitativ forskning mätningar och jämförelser av data
vilket innebär att metoden är ett bra tillvägagångssätt för att bevisa om en behandling är att
föredra framför en annan (Segestern, 2012, s. 111). Detta kan i sig ses som en styrka eftersom
fokus i denna litteraturöversikt var att bedöma effekten av en yogaintervention och inte vilka
erfarenheter och upplevelser de erhållit av interventionen vilket är vad kvalitativa studier
främst fokuserar på.

De valda artiklarna till litteraturöversiktens resultat var skrivna på engelska och eftersom
författarnas modersmål är svenska kan det leda till språkförbistringar vid översättning av
artiklarna. Detta kan i sin tur ha bidragit till feltolkningar av resulatet. Författarna har dock
använt sig av engelsk-svenska ordböcker samt datoriserade översättningsprogram för att på
bästa sätt undvika feltolkningar.

Majoriteten av de inkluderade artiklarna var randomiserade kontrollstudier, vilket kan ses
som en styrka, men eftersom ämnet som valts att undersökas är relativt nytt och forskning
inom området är begränsat inkluderades även studier som dels inte innehöll någon
kontrollgrupp och dels var utförda som pilotstudier, vilket kan ses som en svaghet. Hade
dock endast sökningar efter randomiserade kontrollstudier genomförts hade antalet träffar
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minskat vilket i sin tur kunnat resultera i att artiklar av värde hade utelämnats. En annan
styrka är att resultatet är neutralt, ett objektivt synsätt har använts vid granskning av
artiklarnas resultat och använts oavsett om de visar på positiva eller negativa utfall.

Många av de inkluderade artiklarna studerade huvudsakligen samma typ av variabler med
en viss spridning i och med olika typer av mätinstrument och olika primär och
sekundärmått. Eftersom det är likheter av variabler som eftersökts vid sammanställning av
studierna har det medfört att huvudsakliga resultatet i artiklar inte redovisats utan istället
har artiklars sekundärresultat använts i sammanställning av de valda artiklarnas resultat
vilket kan ses som en svaghet i denna litteraturöversikts resultat. Tilläggas kan också att de
mätinstrument studierna använder sig av skiljer sig från de som används i Sverige vilket i
sin tur kan innebära att resultaten studierna kom fram till inte är applicerbara på
befolkningen i Sverige.

De inkluderade artiklarna har genomförts i USA, Indien, Canada, Taiwan och Slovenien
samt Turkiet, detta kan göra det svårt att överföra resultatet utifrån ett svenskt
omvårdnadsperspektiv eftersom ländernas kulturella syn på yoga kan skilja sig åt. Dessutom
är flera av studierna gjorda på indiska och taiwanesiska individer vilket kan innebära att
resultatet är missvisande eftersom yogautövandet ursprungligen kommer ifrån Indien.
Deltagarna i dessa studier kan ha en mer positiv inställning inför det själsliga, fysiska och
mentala effekter som yogaträningen kan ge. Ytterligare en svaghet kan ses på grund av att
två författargrupper har gjort ett par studier vardera, vilket kan generera subjektivitet vid
deras analys av resultatet. Dessutom har en ekonomisk ersättning till deltagarna erlagts i en
del studier, detta kan ses som en svaghet eftersom deltagarna kan ha medverkat i studien för
pengarnas skull och ger de svar som forskarna förväntas vilja ha.

Vid bedömning av de inkluderade artiklarnas kvalitet användes Carlsson och Eimans (2003)
bedömningsmall. Anledningen till valet att tillämpa deras formulär var att det ansågs vara
av god kvalitet och relativt lätt att arbeta efter. Nackdelen med bedömningsformuläret var
att en punkt inte kunde tillämpas på denna litteraturstudie. Det resulterade i att en
revidering av formuläret fick genomföras och denna punkt eliminerades, totala poängen
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blev 44 istället för 47. Dessutom ansågs bedömningsformuläret i efterhand vara generös med
poängsättningen och frågeställningarna i ämnesområdena då de var för självklara för
bedömning av vetenskapliga originalartiklar, vilket gjorde det svårt att säkerställa om
artiklarna över lag håller en god kvalitet. Även om de artiklar som inkluderades i resultatet
uppnådde grad I och II enligt Carlsson och Eiman (2003) är de av varierande kvalitet och
eftersom ingen komplettering gjordes med en annan bedömningsmall kan resultatet ha
påverkats.
Resultatdiskussion
Resultatet visade överlag på en indikation mot att yoga kan ha positiva effekter på hälsa och
välbefinnande hos kvinnor som drabbats av bröstcancer. Dock bör resultatet tas i beaktande
eftersom det grundar sig på studier med varierande metoder, bland annat pilotstudier vilket
enligt Polit och Beck (2008, s. 761) är en liten förstudie inför en större studie. Dessutom
varierar antal deltagare och olika typer av interventioner vilket innebär olika former av
asanas och pranayamas. Detta gör det svårt att bedöma vilken av dessa yogainterventioner
eller aspekter av dem som ger mest effekt. En annan aspekt som gör det svårt att bedöma om
yogan i sig ger effekt eller inte är att många som tackar ja till att medverka i en
interventionsstudie oftast redan är posititva till interventionen vilket i sin tur kan resultera i
ett mer gynnsamt resultat. Dessutom framkommer det i en del artiklar att någon
yogainstruktör är specialiserad på yoga för cancerpatienter och i en annan har
yogainstruktören själv överlevt cancer vilket kan påverka utförandeformen samt
mottagandet av undervisningen. Studierna använder sig av olika mätinstrument vid
mätning av variablerna vilket gör det svårt att jämföra studierna med varandra. Något som
också bör beaktas är svårigheten att få en interventionsstudie med negativa resultat
publicerad. Detta leder i sin tur till att det material som publiceras oftast visar på att
interventionen som utförts gett effekt vilket begränsar antalet träffar till artiklar som visar på
positiva resultat.

Eftersom yoga överlag har visat sig kunna bidra till ökat välbefinnande hos kvinnor med
bröstcancer borde yoga kunna bidra till en ökad KASAM (Antonovsky, 2005). Något som
Antonovsky menar är viktigt för en stark KASAM är en persons förmåga att aktivera de
resurser som finns tillgängliga för att hantera den situation som uppstått. Genom yoga
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elimineras stressorer, som enligt Antonovsky bidrar till en försämring av KASAM. Vad som
därför är viktigt att uppmärksamma är yoga som en copingresurs för de kvinnor som
genomgår behandling av bröstcancer. Har kvinnorna ett verktyg för att hantera stressorerna
- sjukdomen och de biverkningar behandlingen av sjukdomen ger - bör placeringen på
kontinumet närma sig känslan av hälsa snarare än sjukdom.

Depression och ångest var de mentala faktorerna som flest studier mätte vilket också gav
flest signifikanta resultat av förbättringar jämfört med det sociala och emotionella
välbefinnandet. I likhet med denna litteraturöversikt har även andra studier som studerar
yoga som en interventionsform kommit fram till minskad depression och ångest hos
deltagarna (Yağlı & Ülger, 2015; Pilkington, Kirkwood, Rampes & Richardson, 2005; Buffart
et al. 2012; ). Resultatet är även överensstämmande med andra sammanställande
undersökningar i vilka fysisk aktivitet, såsom promenader och styrketräning, har visat på
minskad depression och ångest hos kvinnor med bröstcancer (Loprinzi & Cardinal, 2011;
Carayol et al., 2012). Eftersom yoga också är en fysisk träningsform är det svårt att avgöra
om det är yoga som en mediterande träningsform eller om det är de fysiska rörelserna som
bidrar till minskad depression och ångest. Trots oklarheterna kring om det är yogan i sig
som minskar depression eller den fysiska träningen yogan ger är det är dock viktigt att som
sjuksköterka ha den fysiska aspekten i åtanke i sin omvårdnad av patienten. Eftersom
sjuksköterskan ska ge information och råd om fysiska aktiviteter som samtidigt är
energibesparande och dessutom hjälpa patienten att lindra sina symtom kan sjuksköterskan i
sin omvårdnad hjälpa och stötta patienten till att hitta den fysiska träningsform som är den
bästa för varje patient. På så sätt hjälper sjuksköterskan också till att bidra med en ökad
KASAM.

Utöver de positiva effekter fysisk aktivitet kan bidra med finns även andra faktorer som kan
bidra till minskad depression och ångest. Inom yoga är avslappnande musik ett vanligt
förekommande redskap under sessionerna vilket kan ha påverkat deltagarna positivt.
Studier har nämligen visat att musik kan minska depression och ångest (Hsu & Lai, 2004;
Lee, Bhattacharya, Sohn & Verres, 2012). Det påvisas även i resultatet en indikation på
motstridigheter i effekten av yoga gällande både depression och ångest. Istället för

21

signifikanta förbättringar sågs en tendens mot förbättringar eller inga förbättringar alls.
Detta är också i likhet med vad tidigare studier kommit fram till (Zhang, Yang, Tian &
Wang, 2012).

Indikeringar på förbättringar i det sociala och emotionella välbefinnandet påvisades också i
resultatet vilket också stöds av andra studier (Banasik, Williams, Haberman, Blank & Bendel,
2010). Yogainterventionerna har utförts tillsammans med andra deltagare vilket innebär
social interaktion (Smith & Thompson, 2008). I och med detta blir det svårt att bedöma om
de positiva effekterna i resultatet beror enbart på yoga eller om det är den sociala
interventionen som har påverkat utfallet. Forskning har nämligen visat att ett rikt socialt liv
kan förebygga mental ohälsa och tvärtom kan social isolering istället innebära mental ohälsa
(Maki et al., 2012; Burholt & Scharf, 2014). Studier har också visat att det emotionella
välbefinnandet förbättrats hos deltagarna som medverkat i ett träningsprogram för kvinnor
med bröstcancer (Kolden et al. 2002), vilket i sin tur visar på att enbart fysisk träning är
tillräckligt för att öka det emotionella välbefinnandet. Dock är resultatet, både utifrån yogan
sett och utifrån forskningen om social interaktion samt träning, inte helt obetydligt eftersom
det kan tyda på att sjuksköterskan har en viktig roll hos patienten gällande stöttning och
motivering till att hitta sociala aktiviteter som kan öka det sociala och emotionella
välbefinnandet.

De positiva resultaten som påvisas av depression, ångest och emotionellt välbefinnande
indikerar på en bättre hantering av den inre påverkan som Antonovsky (2005, s. 44) talar om.
Detta leder i sin tur till en bättre begriplighet hos deltagarna. Förbättring av det sociala
välbefinnande kunde även utvisas i resultatet. Detta menar Antonovsky (a.a. s. 45) är av stor
vikt för att en person ska ha möjlighet till att känna hanterbarhet, det vill säga, kan hantera
situationen och veta att det finns resurser till hands (a.a.). Den tredje och sista komponenten
som innefattas i KASAM är meningsfullhet. Utifrån resultatet är det svårt att bedöma om
denna komponent går att urskilja eftersom meningsfullhet innefattar, enligt Antonovsky, det
känslomässiga engagemang en person investerar i utmaningar som människor anser sig vara
viktiga områden i livet (a.a. s. 45-46) och detta är inget som rent konkret har mätts i de
studier som undersökts för denna litteraturöversikt. Det är viktigt att nämna att även om
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yoga i vissa fall kan vara en omvårdnadsmetod som skulle kunna bidra till en ökad KASAM
ska inte sjuksköterskans roll underskattas. Sjuksköterskans stöd och omvårdnad kan också
den ses som en resurs för patienten. Genom att möta patientens behov att prata om
existentiella frågor (Westman, Bergenmar & Andersson, 2006), finnas tillgänglig, lyssna,
samt ge information har sjuksköterskan bidragit till en ökad möjlighet för patienten att
hantera situationen som sjukdomen bidragit till (Drageset, Lindstrøm, Giske & Underlid,
2012). Omvårdnad och stöd från sjuksköterskan är essentiella faktorer för att kvinnor med
bröstcancer ska känna ett ökat mentalt välbefinnande, känslan av att ha en inre styrka och
trygghet (a.a.). En ökad inre styrka bör i sin tur resultera i att patienten har ork och styrka
nog att investera i de utmaningar som är en del av livet och därför känna meningsfullhet.
Sjuksköterskan kan troligen bara genom att ge en god omvårdnad och engagera sig i, och
stötta patienten, bidra till en ökad känsla av KASAM.

Tilläggas kan också att den uppmärksamhet och det omhändertagande patienterna får i och
med yogainterventionerna kan i sig resultera i ett positivt utfall, vilket ytterligare tyder på
att sjuksköterskan har en viktig roll i behandlingen av cancer. Enligt Hart och Dieppe (1996)
kunde sjuksköterskans intresse och omtänksamhet för patienter minska smärta och lidande.
Wall och Wheeler (1996) argumenterar för att positiva relationer mellan behandlare och
vårdtagare kan generera i en placeboeffekt av behandlingen. Vidare menar Donnelly (2004)
att det snarare är den holistiska interventionen som utförs av en sjuksköterska som bidrar till
en placeboeffekt hos patienterna än att det är behandlingen i sig som är den effektgivande
faktorn. I och med detta blir bedömningen av om det är yogainterventionen som bidrar till
bättre hälsa och välbefinnande hos deltagarna eller om det är den uppmärksamheten de får,
dels av vården och dels av yogaläraren, svår att göra. Dock ska placeboeffekten inte heller
avvisas och ses som något negativt. Kan yogainterventioner öka hälsa och välbefinnande på
grund av placeboeffekten är det positivt eftersom det innebär en mindre invasiv ickemedicinsk behandling av biverkningarna.

Även indikationer på positiva resultat har konstaterats inom fysisk hälsa. Dock är det för få
artiklar som visat på dessa resultat att det inte går att dra någon slutsats av dem. Resultatet
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påvisar även mätningar av det funktionella välbefinnandet och smärta. Inte heller här kan
det utifrån dessa resultat dras några slutsatser i och med för lite data.

I behandling av patienter ska sjuksköterskan vara engagerad i patienten, respektera det
unika hos varje individ och stötta patienterna och dessutom försöka lindra lidandet hos
patienterna. Sjuksköterskan ska också ha ett holistiskt synsätt, arbeta evidensbaserat och ta
till sig nya metoder men granska dessa kritiskt (Socialstyrelsen, 2005). Intresset för
komplementär- och alternativ medicin har på senare tiden ökat (Eklöf, 2001). Detta innebär
att vårdpersonal, inte främst sjuksköterskan, bör ha kunskap om olika tillämpningar inom
KAM för att ha möjlighet att bemöta en patient om ett sådant önskemål på kompletterande
behandling skulle vara av intresse. Tidigare forskning påvisar att det finns sjuksköterskor
som själva praktiserade någon form av komplementär- och alternativ medicin och var
dessutom positiv inställda till att KAM kanske kan ha en god inverkan hos patienter i deras
läkning och återhämtning (Jong, Lundqvist & Jong, 2015). Även andra studier visar på att
sjuksköterskor är positivt inställda till att införliva alternativa behandlingar i vården
(Somani, Ali, Saeed Ali & Sulaiman Lalani, 2014; van Vliet et al., 2015). Dessutom bedrivs det
forskning inom medicinsk yoga på hjärtpatienter på Danderyds Sjukhus (Nilsson, 2014)
vilket tyder på att yoga är något som uppmärksammats som en del av behandlingen av
patienter. Inte bara Danderyd har uppmärksammat alternativa behandlingsmetoder.
Karolinska Institutet har öppnat "enheten för studier av integrativ vård" som syftar på att
bredda kunskapen inom integrativ vård. Detta för att kunna skapa hälsa och välbefinnande
hos patienterna genom att se hela individen, vilket inte bara innefattar det biologiska,
psykologiska och sociala utan även de andliga aspekterna hos en person (Nyeko, 2014). I och
med detta anser författarna att kunskap inom KAM och speciellt yoga har en betydelse för
verksamma sjuksköterskor. Samtidigt är det viktigt att sjuksköterskan inte glömmer bort
omvårdnadsansvaret för patienten (Socialstyrelsen, 2005).

SLUTSATS
Genomgående visar studierna att yoga kan bidra till bättre hälsa och välbefinnande inom de
studerade variablerna hos kvinnor som insjuknat i bröstcancer. Den största effekten av yoga
har setts inom depression, ångest, socialt- och emotionellt välbefinnande. Dock har det varit
problematiskt att jämföra de olika studierna eftersom de tillämpar olika mätinstrument vid
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mätning av variablerna, de skiljer sig i urval, tidsramar och använder sig av olika variationer
av yoga samt är av olika kvalitet. Dessutom krävs det mer forskning inom området, speciellt
på kvinnor med bröstcancer i Sverige. Detta på grund av att resultatet är baserat på studier
utförda i andra länder och är därför med stor sannolikhet inte överförbart på svenska
kvinnor. Resultatet ska därför ses med försiktighet.

Det kan däremot tilläggas att de indikationer på förbättringar av hälsa och välbefinnande
som yoga tenderar att ge ändå inte bör avvisas. De senaste åren har forskning inom yoga och
andra komplementära metoder ökat i samband med olika sjukdomar. I och med detta är det
viktigt att sjuksköterskorna är öppen men kritisk gentemot alternativa behandlingar och
skaffar sig kunskap kring ämnet för att på bästa sätt kunna hantera patienters önskemål och
viljor gällande sin egen omvårdnad. På detta sätt visar sjuksköterskan att det finns ett
engagemang gentemot patienten, inte endast beträffande det biologiska, psykologiska och
sociala utan också de andliga aspekterna. Patienten ses som en helhet och inte bara som
delar av det hela som ska behandlas.
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Bilaga 2
Översiktstabell av valda studier
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Nagendra,
H.,
Raghuram,
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A.,
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Cohen, L.
(2014)
USA
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efftekt på fysisk och
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psykologisk stress
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känslor) väbefinnande
(positiva känslor) och
hälsorelaterad livskvalitet
jämfört med en
randomiserad
kontrollgrupp.

Kvantitativ randomiserad
kontrollstudie (RCT).
Enkätunderökning,
intervention: yogasessioner
3ggr/veckan á 60 min under 6
veckor; stretchsessioner
3ggr/vecka á 60 min under 6
veckor.
Mätinstrument: SF-36, Brief
Fatigue Inventory, Pittsburgh
Sleep Quality Index [PSQI],
Centers for Epidemiological
Studies-Depression [CES-D].
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K=54
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totalt
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Institutional
review
board, skriftligt
godkännande

Resultatet
visade att
yogagruppes
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och fysiska
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signifikant
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med båda
kontrollgruppe
rna.
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79,5%
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Kvantitativ randomiserad
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intervention: en yogasession á 75
min/vecka under 10 veckors tid
Mätinstrument: SF-12
health survey, Functional
Assessment of Cancer
Therapy-Breast
[FACT-B], FACT-Fatigue, FACITSpirituality [FACIT-Sp],
Center for Epidemiologic studiesdepression scale [CES-D],
Pittsburgh sleep quality
inventory [PSQI], Positive &
negative affect schedule [PANAS]
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K=22
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K=14
Totalt
bortfa
ll=
17st,
38,6
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Godkänd av:
Institutional
Review
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Universtiry
Health Sciences
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visade
potentiella
fördelar
på de
emotionella
utfallen och
trötthet
hos
bröstcancerpatienter

39
poäng.
88,63%
Grad I

Undersöka
möjligheten att
genomföra ett restorativt
yogaprogram som
en stödjande terapi för
patienter med bröst- och
äggstockscancer och att
mäta förändringar i
trötthet, psykisk ångest
och psykist välbefinnande

Kvantitativ pilot/
sannolikhetsstudie med
en en grupps före-efterdesign och uppföljning efter två
månader.
Enkätundersökning
intervention: en yogasession á 75
min i veckan under 12 veckors
tid.
Mätinstrument: SF-12
health survey, Functional
Assessment of Cancer
Therapy [FACT-G], FACT-Fatigue,
FACIT-Spirituality [FACIT-Sp],
Center for Epidemiologic studiesdepression scale [CES-D], State
trait anxiety inventory [STAI],
Positive & negative affect
schedule [PANAS]

51 st
vid
första
mätni
ng, 38
st vid
sista
mätni
ng
(13st,
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Institutional
Review
Board at Wake
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Universtiry
Health Sciences
and Forsyth
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Signifikanta
förbättringar
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Även en
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trötthet
påviasdes.
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A.
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USA

Danhauer,
S. C.,
Tooze,
J. A.,
Farmer, D.
F.,
Campbell,
C. R.,
McQuellon
, R. P.,
Barret, R.,
& Miller,
B. E.
(2008)
USA
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Kovačič, T.,
& Kovačič,
M. (2011)
Slovenien

Undersöka vilken effetkt
avslappningsträning enligt
systemet yoga i det dagliga
livet har på
psykisk ångest hos
bröstcancerpatienter i
direkt anslutning till
passet och
korttidseffekten av
träningen

Kvantitativ
randomiserad
pilotstudie
intervention: yogasessioner 7ggr
under en vecka á 45 min +
hemmaläxa under 3 veckor
Mätinstrument: General Health
Questionnaire-12 [GHQ-12],
Rotterdam Symptom Checklist
[RSCL]

32 (ej
angiv
et)

Godkänd av:
The ethics
committees of
the University of
East London and
the Republic of
Slovenia,
skriftligt
godkännande

Moadel,
A.B., Shah,
C., WylieRosett, J.,
Harris,
M.S., Patel,
S.R., Hall,
C.B., &
Sparano,
J.A.
(2007)
USA

Denna studie undersöker
effekterna av yoga,
inklusive fysiska poser,
andning och meditation
övningar på livskvalitet
(QOL), trötthet, oroligt
humör och andligt
välbefinnande bland ett
multietniskt urval av
bröstcancerpatienter.

Kvantitativ randomiserad studie
75min/dag minst 3
gånger/veckan i 12 veckor.
Mätinstrument: FACT-G, FACITFatigue, FACIT-Spiritual, Distress
Mood Index

E=10
8
K=56
(E=84
K=44
Totalt
bortfa
ll=36,
21,9
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Godkänts av
kommittén för
kliniska
undersökningar
vid Albert
Einstein College
of Medicine,
Bronx, NY, i
enlighet med
och godkänts av
Institutionen för
Health and
Human Services.

Kvantitativ randomiserad studie.
60 min/dag i minst 3 dagar i
veckan, samt 30 min före
cytostatikabehandling.
Mätinstrument: MANE, STAI,
BDI, FLIC, symptoms checklist

E=28
K=34
(0%)

Etiska komitteén
i Bangalore
godkände
studien.
Informerat
samtycke från
alla deltagarna

Resultatet visar 75%
på signifikant
Grad II
förbättring av
frekvens och
intensitethos
både
illamående- och
kräkning.
Depression,
ångest,
livskvalitet, var
bland annat
signifikant
förbättrad med
yogaträning.

Kvantitativ
randomiserad kontrollstudie
Intervention: yogasessioner
under 24 veckor, dagligen under
sjukhusvistelsen á 60 min,
därefter 4 sessioner under preoch postoptiden, 3
sessioner/vecka i 6 veckor under
stödjande atrålbehandling,
hemmaträning resterande tiden.
Mätinstrument: State Trait
Anxiety Inventory [STAI]

E=45
K=53
(E=18
K=20t
otalt
bortfa
ll=
60st,
61,2
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Godkänd av:
The institutional
ethics
committee of the
recruting cancer
centre, skriftligt
godkännande

Resultatet visar 41 poäng
en
93,1 %
minskning av
Grad I
ångesttillstånd
och
långvarig
ångest hos
deltagarna i
yogagruppen
jämfört med
kontrollgruppe
n

Kvantitativ, randomiserad studie. E=45
60min, minst tre gånger i veckan K=53
i 24 veckor.
(E=18
K=20t
Mätinstrument: BDI, Symptom
otalt
checklist
bortfa
ll= 29,
29,5
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Etiska komitteén
i Bangalore
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79%
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ng och
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hos
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efter operation,

Raghaven
dra, R.M.,
Nagarathn
a, R.,
Nagendra,
H.R.,
Gopinath,
K.S.,
Srinath,
B.S., Ravi,
B.D., … &
Nalini, R.
(2007)
Indien

Syftet med studien var att
undersöka om en
stödintervention baserad
på tankar / kropp och
psyko-andlig intervention
såsom yoga kan vara ett
lönsamt alternativ till
understödjande
standardbehandling och
klara beredning i minska
frekvensen och
intensiteten av illamående
och kräkning vid
kemoterapi-naiva stadium
II och III bröstcancer
patienter som får adjuvant
kemoterapi.
Rao. M. R., Att jämföra effekten av
Raghuram, en 24-veckors
N.,
"integrerat yogaprogram"
Nagendra, med "en
H. R.,
kort stödjande terapi" som
Gopinath, en kontrollintervention
K. S.,
hos patienter med
Srinath, B. operabel bröstcancer i
S.,
tidigt skede som genomgår
Diwakar,
opreation, strålbehandling
R. B., …
och kemoterapi
Varamball
y, S.
(2009)
Indien
Rao, R. M., Att jämföra effekterna av
Raghuram, yogaprogram med
N.,
understödjande
Nagendra, behandling på
HR.,
självrapporterade symtom
Usharani,
på depression hos
MR.,
bröstcancerpatienter som
Gopinath, genomgår konventionell
KS.,
behandling.
Diwakar,
R.B., …
Rao, N.
(2015)
Indien

35

Patienterna i
experimentgruppen
upplevde en
mindre psykisk
stress
både under
vistelsen
på sjukhuset
och efter
sjukhustiden.
Resultatet visar
på att socialt
välbefinnande,
känslor, andligt
välbefinnande,
ångest,
irritation var
signifikant
förbättrat efter
3 månader.

38 poäng
88,6%
Grad I

72%
Grad II

Sudarshan,
M.,
Petrucci,
A.,
Dumitra,
S.,
Duplisea,
J., Wexler,
S., &
Meterissia
n, S.
(2013)
Canada
Taso, C.-J.,
Lin, H.-S.,
Lin, W.-L.,
Chen, S-M.,
Huang, W.T., & Chen,
S.-H.
(2014)
Taiwan

Vadiraja,
H. S.,
Raghaven
dra, R.,
Raghuram,
N.,
Nagendra,
H. R.,
Rekha, M.,
Vanitha,
N., … Rao,
N. (2009)
Indien

Att undersöka vilken
effekt yoga har på ångest,
depression och fysisk
hälsa hos
bröstcancerpatienter

Prospektiv kohortstudie
Enkätundersökning
Intervetnion: en
yogasession á 60 min under 12
veckor.
Mätinstrument: Hospital Anxiety
and Depression Scale [HADS],
Dallas Pain queationnaire och
mätningar för axelflexibilitet

17
(3st,
17,6
%)

Godkänd av:
Institutional
review
boars, skriftligt
godkännande

A) Att utforma ett
yogaprogram lämpligt
för kvinnor med
bröstcancer
B) Att undersöka om
programmet kan
förbättra symtom som
ångest, depression,
och trötthet hos
patienter med bröstcancer som genomgår
kemoterapi

Kvantitativ,
ranomiserad kontrollstudie.
Yogasessioner 2 ggr i
veckan à 60 min.
Mätningar: Profile of
Mood State - mäter depression
och ångest,
Brief Fatigue Inventory
[BFI] (Taiwan version) mäter trötthet i kliniska
miljöer.

E=30
K=30
(total
t
bortfa
ll 0st,
0%)

Godkänd av:
Institutional
review
board. Skriftligt
medgivande

Att jämföra effekten av
ett 6-veckors "integrerat
yogaprogram" med "en
kort stödjande terapi" som
en kontrollintervention
hos patienter med
operabel bröstcancer i
tidigt skede som genomgår
adjuvant
strålbehandling

Ülger, Ö., & Undersöka om yoga kan
Yağlı,
vara effektivt på
N.V.
bröstcancerpatienter,
(2010).
som en alternativ
Turkiet
metod för att hjälpa
dem att lindra
behandlingsprocessen och
minska uppfattningar om
social isolering genom att
tillhandahålla ett socialt
nätvärk.

Kvantitativ
randomiserad kontrollstudie
Intervention: tre yogasessioner á tre ggr/veckan
tillsammans med en yogalärare
samt egenträning hemma.
Mätningar: Positive and negative
affect scale [PANAS] - mäter
positiva och negativa känslor,
European organization for
research and treatment of
cancer-quality of life
[EORTCQoL] - mäter hälsostatus,
fysisk-, roll-, emotionell, social
och kognitiv funktionalitet

E=44 Skriftligt
K=44 medgivande
(E=42
K=33t
otalt
bortfa
ll=13s
t,
14,7
%)

Kvantitativ pre-post design.
8 sessioner över 4 veckor, á
60min
Mätinstrument:
STAI-I, STAI-II, VAS och NHP.

20 (0, Godkäns av
100% Hacettepe
)
University Ethic
Committee.
Alla deltagare
fick ge sitt
informerade
samtycke.
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före/under/eft
er
strålbehandling
- och
cytostatikabeha
ndling.
Resultatet
34 poäng
indikerar
77,2%
förbättringar
Grad II
på fysisk
funktion och
även en
konsekvent
förbättring
på ångest,
depression och
smärta
Ett
yogaprogram
för
kvinnor med
bröstcancer
är
genomförbart.
Resultatet
visade även
signifikant
förbättring
på trötthet och
den
påverkan
tröttheten
har i det
dagliga livet.
Ingen
minskning av
ångest eller
depression
efter
yogainterventio
nen
Resultatet visar
signifikant
förbättring
av positiva
känslor,
emotionell
funktion,
kognitiv
funktion och en
minskning av
negativa
känslor i
yogagruppen
jämfört med
kontrollgruppe
n.
Resultaten
visar att
livskvaliteten
(energinivåer,
smärta,
känslomässiga
nivåer, sömn,
socialt, fysiskt
välbefinnande,
ångestnivåer,
tillfredsställand
e nivåer) ökade
signifikant på
alla områden.

40
poäng.
90,9%
Grad I

40 poäng
90,9%
Grad I

32poäng
72%
Grad I
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Bilaga 3
Tabell 1. Förändring av depression efter yoga i samband med cancerbehandling
Studie
Antal
MedelMätmetod Yoga i
Antal
Årtal
deltagare ålder (År)
samband
yoga
med O, C och sessioner
S
Danhauer 13
Ej framko- CES-D
2-24 månader
10
et al
mmit
efter O. C
2009

Yoga
Positivt/
negativt
++

Rao et al
2015

28

30-70

BDI

O, C och S

72

++

Raghaven
dra et al
2007

28

30-70

BDI

Nyligen O.
C och S

Framgår
ej

++

Sudarsha
n et al
2013

14

18-70
Median 55

HADS

Genomgått O.
Fått C
och/eller S

12

+

Taso et al
2013

30

Median
49,27år

PMS

Genomgått O.
C.

16

+

Chandwa
ni et al
2014

43

52,38

CES-D

S

18

-

O = operation, C = cytostatika, S = strålbehandling, ++ = Signifikant positiv, + = positiv, - = negativ, BDI = Beck´s
Depression Inventory, CES-D = Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale, HADS = Hospital Anxiety
and Depression Scale, PMS = Profile of Mood State, ggr =gånger, v = vecka, min = minuter.
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Bilaga 4
Tabell 2. Förändring av ångest efter yoga i samband med cancerbehandling
Studie
Antal
MedelMätmetod Yoga i
Antal
Årtal
deltagare ålder (År)
samband med yoga
O, C och S
sessioner
Kovačič & 16
>40 år
GHQ-12
O, C och S
14
Kovačič
2011

Yoga
Positivt/
negativt
++

Raghaven
dra et al
2007

28

30-70

STAI

Nyligen O.
C och S

Framgår
ej

++

Rao et al
2009

18

30-70

STAI

O, C och S

Framgår
ej

++

Ülger &
Yağlı
2010

20

41,6

STAI-I
STAI-II

6 v efter C

8

++

Sudarshan
et al
2013

14

18-70
Median 55

HADS

Genomgått O.
Fått C
och/eller S

12

+

Taso et al
2013

30

Median
49,27år

PMS

Genomgått O.
C.

16

+

O = operation, C = cytostatika, S = strålbehandling, ++ = Signifikant positiv, + = positiv, - = negativ, GHQ-12 =
General Health Questionnaire-12, YIDL = yoga in daily life, ggr = gånger, v = veckan, STAI-I = State-Trait Anxiety
Inventory (Trait), STAI-II = State-Trait Anxiety Inventory (State), min = minuter, HADS = Hospital Anxiety and
Depression Scale, PMS = Profile of Mood State.
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Bilaga 5
Tabell 3. Förändring av det sociala välbefinnandet efter yoga i samband med cancerbehandling
Studie
Antal
MedelMätmetod Yoga i
Antal
Yoga
Årtal
deltagare ålder (År)
samband med yoga
Positivt/
O, C och S, A
sessioner
negativt
Ülger &
20
41,6
NHP
6 v efter C
8
++
Yağlı
2010
Moadel et
al
2007

84

55,11

FACT-G

O, C, A, S

12

++

Danhauer
et al
2009

13

Ej framkommit

FACT-G

2-24 mån efter
O och C

10

-

O = operation, C = cytostatika, S = strålbehandling, A = Antiöstrogen. ++ = Signifikant positiv, + = positiv,
- = negativ FACT-G = Functional Assessment of Cancer Therapy - General, mån = månader, ggr =gånger,
v = vecka, NHP = Nottingham Health Profile.
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