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1. Kartlegging av rehabiliteringsbehov  

– kort presentasjon av en kvalitetsstudie ved OUS 

2. Trening 

– Kreft generelt 

– Generelle anbefalinger 
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Bakgrunn - kvalitetsstudien 

• Flere rehabiliteringstilbud for kreftpasienter i Norge 

– Spesialisthelsetjenesten (polikliniske tilbud på sykehusene) 

– Primærhelsetjenesten (helse- og omsorgstjenesten i 
kommunene/bydelene) 

– Private rehabiliteringssenter (døgn- og polikliniske tilbud) 

 

• Hypotese: 

– tilfeldig hvilke pasienter som får informasjon om disse 
tilbudene 

– tilfeldig hvilke pasienter som blir henvist 
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Bakgrunn - kvalitetsstudien 

• Ikke alle pasienter har behov for rehabilitering/helsehjelp, men 
hvordan kan; 

– man sikre at de som har behov, får informasjon og blir 
henvist? 

– hvordan kan sykehusansatte, i en travel hverdag, bidra til 
kartlegging og oppfølging av rehabiliteringsbehov?  

– hvilke verktøy kan de bruke? 
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Hensikt med kvalitetsstudien 

1. Systematisk kartlegge påkjenning og problemer pasienter med 
hematologisk kreft inkl. Myelomatose opplever etter 
behandling 

 

2. Bruke denne informasjonen til å følge opp behov ved å 
informere og henvise til eksisterende tilbud 

 

3. Komme frem til og teste skjema som kan fungere til formålet 
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Kartleggingsverktøy 
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• NCCN Distress termometer og problemliste 

• Utarbeidet av : National Comprehensive Cancer Network (NCCN) er 
et nettverk av 27 ledende kreftsentre i USA 

– Utarbeider prosedyrer og retningslinjer for å bedre kvalitet gjennom 
hele pasientforløpet 

– Anbefaler NCCN distress termometer og problemliste som 
beslutningsstøtte for helsepersonell som skal vurdere behov for 
rehabilitering 

• Oversatt og validert til > 20 språk 

• Oversatt til Norsk og verifisert av NCCN for bruk i denne studien  
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Prosedyre/tidslinje 

- Lege henviser - Samtale med 

prosjektmedarbeider 

- Gjennomgang av 

NCCN 

- Informere om tilbud  

- Sammen vurdere 

behov for henvisning 

Legekonsultasjon  

 

 

- NCCN-skjema i 

posten før 

rutinekontroll på 

poliklinikken 

- Fylte ut skjemaet 

hjemme 

Rutinekontroll på Avd. for blodsykdommer Før kontroll 
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Deltagere 
 Pasienter med hematologisk kreft inkl. Myelomatose 

 Allogen stamcelletransplantasjon (ALLO) eller Høydosebehandling med 
autolog stamcellestøtte (HMAS) 

 Invitert ved 3, 6, 9, 12 og 24 måneders kontroll etter HMAS eller ALLO 

 

 83 inkludert (91 invitert) 

 30 % (n = 26) Myelomatose (n = 57 med andre blodkreftsykdommer) 

 3 mnd etter HMAS 
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Effekt av regelmessig fysisk trening under og etter 
kreftbehandling - overordnet (2017) 
 Generell konklusjon: 

 Gjennomførbart og trygt  

 Redusere en rekke bivirkninger 
under behandling  

 Opprettholde / øke aktivitetsnivå 
under og etter behandling 

 Bedre hjerte- og lungekapasitet 
(utholdenhet) 

 Økt muskelmasse/styrke 

 Redusere nivå av fatigue 

 Bedre livskvalitet   
  

 

 

Fortsatt usikkert hva som er; 

Optimal type trening, intensitet, tidspunkt og varighet blant ulike sub-grupper  
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Klinisk praktisk retningslinje 2017 

Målsetting; gi praktiske retningslinjer om fysisk trening under og etter 
kreftbehandling (2017) 

 

Utarbeidet på bakgrunn av; 

• 3 eksisterende guidelines  

• 18 oversiktsartikler 

• 29 randomiserte studier 
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1.  Unngå inaktivitet – gå programmer anbefales 

2. Trygt å delta i moderat mengde med trening 

3. Moderat mengde trening anbefales for å bedre livskvalitet og fysisk form  

4. Følg de generelle anbefalingene fra helsemyndighetene 

5.  Testing før trening anbefales 

– undersøke om diagnose, behandling og andre plager gjør det mindre trygt 
å trene 

6. Trening under veiledning anbefales for best effekt på livskvalitet og fysisk 
form 

 

 

 

 

Generelle retningslinjer 

Avdeling for klinisk service / Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreft 



- Fysisk aktivitet med moderat intensitet 150 min/uke 
    
- Fysisk aktivitet med høy intensitet 75 min/uke 
    
- Kombinasjon av moderat og høy intensitet  
     (100 min moderat og 25 min høy intensitet) 
    
 Moderat intensitet – puster raskere enn vanlig, kan 

fortsette uten problemer, snakketempo («rask» gange)  

Høy intensitet – puster mye raskere enn vanlig, 
vanskeligheter med å prate (løpe, gå fort i motbakke)  

 

Anbefalingene fra  helsedirektoratet innebærer; 
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- 32 % følger anbefalingene i Norge (målt objektivt) 

- 25-45% følger anbefalingene blant kreftpasienter/overlevere (målt subjektivt) 



Eksempler på aktiviteter for å møte anbefalingene 

 2 turer à 10 min hver dag = 140 min 

 1 tur à 20 min hver dag = 140 min 

 1 tur à 30 min 5 dager/uke = 150 min 

2.5 min oppoverbakke (vanskelig å prate) tilsvarer 5 min. moderat aktivitet 

 Sykle 10 min. til og fra jobb fire arbeidsdager (80 min) og tur 70 min. i helgen 

 

 

Avdeling for klinisk service / Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreft 



Sykdom og behandling medfører ofte bl.a.: 

• Skjelettsmerter, nevropati, tretthet, tap av muskelmasse, 
immobilitet/nedsatt bevegelighet, redusert aktivitet i dagliglivet  

          livskvalitet (Anderson et al 2000) 

          treningskapasitet og fysisk form (Jones et al 2004) 

          klarer å være fysisk aktive (Jones et al. 2004) 

 

• Fordi pasienter reagerer forskjellig på behandling og symptomer må 
treningsprogram tilpasses individuelt, i lys av blant annet; 
• Sykdomsaktivitet 

• Smerter 

• Risiko for beinbrudd 

• Immunforsvar / risiko for infeksjoner 

• Tretthet/fatigue 

• Dekondisjonering 

 

Myelomatose og fysisk aktivitet 
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Så  - hva vet vi om effekt av regelmessig fysisk trening 
under og etter behandling for Myelomatose (2016) 
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Så  - hva vet vi om effekt av regelmessig fysisk trening 
under og etter behandling for Myelomatose (2016) 
 
 Få studier har undersøkt effekt av fysisk trening blant pasienter med 

Myelomatose 

- 7 kvalitative og kvantitative trening studier (1998-2013) 

- Alle faser av sykdomsforløpet 

 4 studier viste «lovende» resultater på fysiske- og psykologiske variabler og 
livskvalitet 

 Påpeker behov for individuelt tilrettelagt trening og personlig hensyn 

 

Konklusjon: Effekt av trening er uklar!  

Fortsatt for få studier og de studiene som er gjort har metodiske svakheter 

   

 

 

Gan et al. 2016 
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• Median 11 måneder etter behandling (3 måneder – 12 år) 

• 93 % gjennom høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) 

• 13 % mottatt ortopedisk kirurgi 

• 20 % pågående vedlikeholdsbehandling 

• 24 % pågående smertelindring 
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Individuelt program – 3 økter per uke i 12 måneder 

– 1-3 måned – 1 økt gruppebasert under veiledning og 2 hjemmebasert  

– 4-6 måned -  Hjemmebasert, men 1 økt under veiledning i måneden 

Uttøying og bevegelighetstreing, utholdenhetstrening og styrketrening 

 

Utholdenhetstrening turgåing/ergometersykkel 15 min på lav intensitet 

• Økte med 5 min hver fjerde uke med litt høyere intensitet 

 

Styrketrening – store muskelgrupper (armer og bein) 

• Manualer og elastiske treningsbånd – startet på det letteste – 10-15 
repetisjoner 3 runder – økende belastning 

Treningsprogrammet 
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• 60 av 75 (80%) ønsket å delta 

•  11 ekskludert pga av risiko for beinbrudd og tilbakefall 

•  12 trakk seg  

• 37 deltok 

 

• Gjennomførbart og trygt 

• Høy deltagelse og gjennomføring av øktene 

          livskvalitet 

          fatigue 

          muskelstyrke 

• Ingen uheldige hendelser ble rapportert 

Resultater 
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Innhold 

1. Kartlegging av rehabiliteringsbehov  

– kort presentasjon av en kvalitetsstudie ved OUS 

2. Trening 

– Kreft generelt 

– Generelle anbefalinger  

– Myelomatose  

3. Hvor dere kan få hjelp?  

 

Avdeling for klinisk service / Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreft 



Rehabiliteringstilbud for kreftpasienter i Norge 
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Jeløy kurbad i Moss 

Landaasen rehabiliteringssenter 

LHL- klinikken Glittre i Hakadal 

Ringen Rehabiliteringssenter 

Steffensrud rehabiliteringssenter 

Catosenteret i Son 

Sørlandets rehabiliterinssenter Eiken BA  

Stiftelsen Montebellosenteret 

Betania Malvik 

Hauglandssenteret 

LHL-klinikkene Trondheim 
LHL-klinikkene Røros 

Selli rehabiliteringssenter AS 

LHL-klinikkene Nærland 

Muritunet 

Ravneberghaugen 

Åstveit helsesenter 

Helgeland rehabilitering 

LHL-klinikkene Skibotn 

Nordtun Helserehab 

Opptreningssenteret i Finnmark 
(Alta) 

Rehabiliteringssenteret  

Nord—Norges kurbad (Tromsø) 

Valsnesfjord Helsesportsenter 
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Nord—Norges kurbad (Tromsø) 

Valsnesfjord Helsesportsenter 

Spesialisthelsetjenesten (sykehus): 

Lærings og mestringstilbud 

Pusterom 

Vardesenter 

Poliklinisk kreftrehabilitering 

 

Primærhelsetjenesten (kommune/bydel): 

Fysioterapeuter/AktivInstruktører 

Psykolog/ergoterapeuter/ernæringsfysiologer 

Kreftkoordinatorer 

Frisklivssentraler 

 

Montebello-senteret 

 

Rehabiliteringstilbud for kreftpasienter i Norge 



www.pusterommene.no 
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http://www.pusterommene.no/


www.aktivmotkreft.no/aktivinstruktor 
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http://www.aktivmotkreft.no/aktivinstruktor


www.kreftkoordinator.no 
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https://helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler 
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https://helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler


• https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-
tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-seneffekter-etter-kreftbehandling 

Informasjon om seneffekter  
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Temakvelder om seneffekter 
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