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VAD HANDLAR 

FORSKNINGSPROJEKTET OM?

Syftet med EX-MED CANCER - TRÄNING SOM 

MEDICIN studien är att utveckla, implementera och 

utvärdera en hållbar modell för stödjande vård genom 

träning för patienter som genomgått behandling för 

cancersjukdom i en träningsorganisation i samhället av 

utbildade träningsledare.

Studien undersöker om man genom motion efter 

avslutad behandling kan förbättra välbefinnande samt 

lindra symptom. 

VARFÖR UNDERSÖKER VI DET?

Utvecklingen av den medicinska behandlingen inom 

cancervård innebär att flera människor med en 

cancerdiagnos botas eller överlever längre, men 

många överlevare mår inte så bra som de borde 

kunna göra. 

Det finns idag en vilja hos de som genomgått 

behandling för cancer att delta i anpassade 

träningsprogram som leds av utbildade tränare, än 

så länge finns inte den typen av stöd i samhället för 

personer med cancer i Sverige. 

mailto:rorelsegladje@sll.se


TESTER I SAMBAND 

MED STUDIEN

Vid start av studien samt efter 3 och 6 månader 

kommer du till studiecentret på Karolinska 

Universitetssjukhuset, Solna för mätningar.

Besöket innefattar tester av din fysiska kondition, 

inklusive kondition och styrka, samt ifyllande av 

frågeformulär om ditt välbefinnande, fysisk aktivitet, och 

eventuella symptom du upplever.

VAD INNEBÄR 

DELTAGANDE I 

EX-MED CANCER 

- TRÄNING SOM 

MEDICIN STUDIEN?

Om du är intresserad av att delta i forskningsstudien så 

kommer du att lottas till en träningsintervention eller 

en kontrollgrupp under 6 månader.

TRÄNINGSGRUPPEN

• Under 12 veckor ledarledd träning 2 gånger i 

veckan

• Träningspassen tar ca 60 minuter och leds av 

utbildade personliga tränare online digitalt

• Träningspassen innefattar både styrke- och 

konditionsträning

• Innan träningsperioden inleds får du en genomgång 

av vad det innebär att träna

• Målet är att du skall vara fysisk aktiv ca 150 minuter 

i veckan

• Träningsprogrammet är kostnadsfritt.

KONTROLLGRUPPEN

• Efter avslutad studieperiod kommer det att erbjudas 

ett anpassat träningsprogram

• Träningsprogrammet är kostnadsfritt.

• Personer som har genomgått och avslutat 

behandling på Karolinska Universitetssjukhuset för 

bröst, prostata eller kolorektal-cancer inom de 

senaste 5 åren OCH som idag tränar mindre än 

150 minuter måttligt fysisk aktivitet och två 

styrketräningspass i veckan.

• Du behöver ha tillgång till internet och en dator 

eller surfplatta samt kunna läsa och skriva på 

svenska.

Kontakta oss om du är intresserad av  att delta 

i forskningsprojektet.

Se baksidan för kontaktinformation.

VILKA SÖKER VI?


