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 Antall krefttilfeller øker 

 Bedre diagnostisering og behandling 

 Stadig flere overlever eller lever lenger 

 Sykdom og behandling medfører ofte akutte og 
vedvarende fysiske og psykososiale helseplager 

 Behov for tiltak for å redusere disse 

 Hva kan pasientene gjør selv? 
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Bakgrunn 
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Regelmessig fysisk aktivitet gir mange 
helsegevinster 

 
- 32 % følger anbefalingene i Norge (målt objektivt) 
- 25-45% følger anbefalingene blant 
kreftpasienter/overlevere (målt subjektivt) 



- Fysisk aktivitet med moderat intensitet (rask gange) 150 min per uke 
 

  eller 
 

- Fysisk aktivitet med høy intensitet (jogging) 75 min per uke 
 

  eller 
 

- Kombinasjon av moderat og høy intensitet (100 minutter moderat og 15 min 
høy intensitet) 

 

  og 
 

- Styrketrening 2 ganger i uken (store muskelgrupper) 
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Anbefalinger for fysisk aktivitet 
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Redusert 
aktivitetsnivå 
(inaktivitet) 

Redusert 
fysisk 

kapasitet  

Daglige 
gjøremål 

«koster» mer 

Sliten / 
utmattet 

Redusert helserelatert livskvalitet  
Mental helse 
Sosialt liv 
Arbeidsliv 
Familieliv 

ond sirkel 

• Hjerte og lungekapasitet 
• Muskelmasse og muskelstyrke 

Kreft, kreftbehandling og bivirkninger  
fører ofte til; 
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Opprettholde / 
øke 

aktivitetsnivået 

Vedlikeholde 
/ øke fysisk 
kapasitet  

Daglige 
gjøremål 
«koster» 
mindre 

Mindre 
sliten / mer 

energi 

Vedlikeholde / bedre 
helserelatert livskvalitet  
Mental helse 
Sosialt liv 
Arbeidsliv 
Familieliv 

god sirkel 

• Hjerte og lungekapasitet 
• Muskelmasse og muskelstyrke 

Hvordan kan regelmessig fysisk aktivitet bidra  
under og etter behandling? 
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Effekt av regelmessig fysisk aktivitet under og 
etter kreftbehandling (2017) 

  
 

 
 Gjennomførbart og trygt  

 Redusere bivirkninger under behandling  

  Opprettholde / øke aktivitetsnivå  

  Bedre hjerte- og lungekapasitet 

  Mer muskelstyrke 

  Redusere nivå av fatigue 

  Bedre livskvalitet  
 Speck 2011, Jones and Alfano 2013, Segal et al.2017 

 

 

 

 

 Kunnskapshull; 
 Sen-effekter  

 Overlevelse 

 Behandlingstoleranse 

 Arbeidsstatus 

 Sykehusopphold og medisinbruk 

  Jones and Alfano 2013 

 

 

 

 
Fortsatt usikkert hva som er; 

 Optimal type trening, dosering, tidspunkt og varighet blant ulike sub-grupper 

       Jones and Alfano 2013 



• Polaris studien internasjonalt samarbeid hvor forskere deler datafiler  

• 34 RCT / n = 4519 (trening; n = 2514) 

 

Undersøke; 

1) Effekt av fysisk trening på livskvalitet og fysisk funksjon 

2) Hvilken type trening virker for hvem og når 

 

 

Buffart al 2016 



Typisk intervensjon 

Kombinert utholdenhet og styrke (50 %)  
Moderat til høy intensitet (40 %) 
45 min per økt (50 %)  
2 økter per uke (50 %) 
12 – 24 uker (33 %) 

Signifikant effekt både på livskvalitet og fysisk funksjon 
 



Hvilke type trening virker for hvem når? 

Hvem har 

effekt av 

hva og når? 
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Kliniske 

Kreftdiagnose (70 % bryst) 

Behandling 

Metastaser (2 %) 

Demografiske 

•Alder (gj.snitt 55 år) 

•Kjønn (80 % kvinner) 

•Utdanning 

Type trening 

•Uth, styrke eller kombi. 

• Intensitet 

•Antall økter per uke 

•Varighet 

Intervensjon 

• Under behandling (50 %)  

• Under veiledning (65 %) 

Buffart al 2016 

Samme effekt i alle sub-grupper 

Samme effekt av alle treningsformer 

Trening i gruppe eller veiledning eneste signifikante prediktor  



Mustian et al 2017 

Hensikt;  

• Måle og sammenligne effekt av trening, psykologiske tiltak, trening og 
psykologisk tiltak sammen og medisiner 

 

Resultat 

• 113 RCT, 11525 pasienter  

• Like stor effekt av trening, psykologiske tiltak og trening og 
psykologisk tiltak sammen 

• Ingen effekt av medisiner 



Mustian et al 2017 

Hensikt med meta-analysen var å;  

• Måle og sammenligne effekt av fysisk trening, psykologisk intervensjon, 
kombinert trening og psykologisk intervensjon og farmatologisk 
intervensjon 

• Identifisere variabler som er assosiert med effekt 

 

Resultat 

• 113 RCT, 11525 pasienter, 78 % kvinner, gjennomsnittsalder 54 (35 – 72 
år), 1999 - 2016  

• Signifikant (moderat) effekt av både fysisk trening, psykologisk 
intervensjon og kombinasjon på fatigue (ingen forskjell i effekt) 

• Mindre effekt av farmatologisk intervensjon  

• De som hadde best effekt var pasienter; 

– uten metastaser 

– under behandling 

– som fikk veiledning 

 

• Ingen forskjell i effekt mellom utholdenhetstrening, styrketrening eller 
kombinasjon av disse 

 

• Ingen forskjell mellom aldersgrupper, kjønn eller kreftdiagnoser 

 



Prostatakreft pasienter under anti-testosteron behandling 

Hard styrketrening 3 ganger I uken i 16 uker på NIH 

Ingen signifikant effekt på muskelmasse  

0,5 kg økning  

 

Eldre friske 

1.4 kg økning  

 

Fotball 2-3 x uken 

0,5 kg økning  

Nilsen et al 2016 

Solberg et al 2011 

Uth et al 2014 

 
Treningsrespons ved hard trening -  

kreftpasienter versus friske? 



• Styrketrening testikkelkreftpasienter 

• 3 per uke I 9 uker 

• Større reduksjon i kontrollgruppen, men ikke 
signifikant forskjell mellom gruppene (p = 0.073) 

• Friske kontroller mer  effekt 

• Cellegift hindret treningsrespons 

 

 
Treningsrespons ved hard trening -  

kreftpasienter versus friske? 



• Trening med høy intensitet under cicplatin-basert cellegiftbehandling (BEP / EP) 
for testikkelkreft 

 

– 2 økter per uke i 9 / 12 uker  

– 10 min rolig oppvarming og nedtrapping 

– 20 min med intervalltrening 

• 2-4 intervaller av  2-4 minutter (85-95 % av peak HF) 

• Antall, varighet og intensitet skulle justeres etter dagsform 

 

• 19 av 94 randomisert (9 til trening og 10 til kontroll) 

• Uventede tromboembolisk hendelser i treningsgruppen  

• Tilfeldig? 

 

 

 

Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling 

TAST studien 



Klinisk praktisk retningslinje 2017 

Målsetting; gi klinikere praktiske retningslinjer om fysisk trening under og etter 
kreftbehandling 

 

Utarbeidet på bakgrunn av; 

• 3 eksisterende guidelines  

• 18 oversiktsartikler 

• 29 randomiserte studier 
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1. Trygt å delta i moderat mengde med trening 

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

3. Klinikere bør anbefale «pasientene sine» å følge generelle anbefalinger for 
fysisk aktivitet som tilsvarer; 

– 150 min. Fysisk aktivitet med moderat intensitet; utholdenhet 3 – 5 per 
uke og styrketrening 2 – 3 per uke 

4. Testing før trening anbefales 

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

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

6. Vedvarende trening for vedvarende effekt  
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6 retningslinjer 
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Oppsummering 

 75 -55 % kreftpasienter/overlevere er inaktive 

  

  Regelmessig fysisk aktivitet i moderat mengde har effekt på fysisk 
form, fatigue og livskvalitet 

 

 Vi må oppfordre alle pasienter til å følge anbefalingene for fysisk 
aktivitet 

 

 Gi pasienter kunnskap om effekt av regelmessig fysisk aktivitet blant 
pasientene og hvor lite som skal til 

 

 Treningsrespons under og etter kreftbehandling kan være ulik fra 
treningsrespons blant friske 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (Sabiston et al 2014, Harding et al 
2012, Peddle et al 2008,  

    Lynch et al 2007, Blanchard et al 
2008, Gjerset et al 2011) 
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Takk for oppmerksomheten! 


