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Hvordan kartlegger vi kreftpasienters 
rehabiliteringsbehov? 

 

Et prosjekt ved OUS der man benytter en norsk oversettelse av National Comprehensive Cancer 
Network Distress Termometer og problem liste for å kartlegge pasienters rehabiliteringsbehov  



Avdeling for klinisk service / Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreft 

I 2016 

• > 30.000 nye krefttilfeller i Norge 

• 5-års overlevelsen var på > 70 %  

• > 260.000 lever med kreft eller en tidligere kreftdiagnose  

– antallet øker kraftig 

– hvorav flere med kronisk kreft 

• Økt belastning på helsetjenester 

 

Bakgrunn 

www.kreftregisteret.no 



Bakgrunn 
• Kreft og kreftbehandling kan medføre store akutte bivirkninger under 

behandling og langtidsvirkninger opptil flere år etter behandling 

 Fysiske: fatigue/utmattelse, smerte, polynevropati, lymfeødem 
m.fl. 

 Emosjonelle: angst, depresjon m.fl 

 Kognitive: hukommelse, konsentrasjon m.fl. 
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arbeidsevne  sosial deltagelse livskvalitet 

• Konsekvenser for den som er behandlet for kreft, deres pårørende og 
samfunnet 

• Poeng å komme tilbake til hverdagen i den grad det er mulig? 



Kreftrehabiliteringstilbud i Norge 
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• Helsepersonell (sykehusleger, sykepleiere, fastleger); 

– ikke alltid klar over tilbudene 

– ikke tid til å informere 

• Tilfeldig hvem som får informasjon og henvises 

 

• Ikke alle har behov for helsehjelp/rehabilitering 

• Men, hvordan kan vi sikre at de som har behov får informasjon 
om de tilbudene som eksisterer og blir henvist? 

• Hvordan kan leger og sykepleiere på sykehusene bidra til at 
pasienter med udekkede behov blir identifisert? 

• Hvilke verktøy egner seg for å identifisere og vurdere behov? 
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Bakgrunn 



• Kreftrehabiliteringsnettverket i HSØ tok initiativ (2016) og satt 
sammen en arbeidsgruppe for å se nærmere på hvordan vi kan: 

 
 unngå tilfeldigheter m.h.t. hvem som blir henvist til rehabilitering 
 ivareta en god overgang mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale 

helsetilbud / private rehabiliteringssentre 

 
• blant pasienter med gynekologisk- og hematologisk kreft 
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Kvalitetssikringsstudie 



Kartleggingsverktøy 

Avdeling for klinisk service / Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreft 

• 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 problem liste som 
beslutningsstøtte for helsepersonell som skal vurdere behov for 
rehabilitering 

• Oversatt og validert til mer enn 20 språk 

• Oversatt til Norsk og verifisert av NCCN for bruk i denne studien 
(men foreløpig ikke validert) 

 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj6wPjQ-evRAhXDbZoKHfd7APcQjRwIBw&url=http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/medicalschool/centers/cancercenter/Research/nccnsharedresources/Pages/default.aspx&bvm=bv.145822982,d.bGs&psig=AFQjCNEu6oASJpjRcJNkgBg-7SBuguBwrA&ust=1485937204406211
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 Norsk oversettelse av NCCN skjema 



• Teste om NCCN skjema egnet seg til: 
 å identifisere pasienter som har  behov for rehabilitering  

• Henvise pasienter ved behov 

 

Undersøke: 

• Hvor stor grad av påkjenning pasienter opplever etter behandling 
for gynekologisk- og hematologisk kreft 

 om sub-grupper opplever større grad av påkjenning  

• Hvilken type problemer som er mest vanlige 

• Hvor mange som har behov for helsehjelp/rehabilitering etter 
behandling, hvor mange er henvist og hvor mange har udekkede 
behov 
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Hensikt med kvalitetssikringsstudien 



• GYNPOL, Radiumhospitalet  

• Oktober/november 2017 

• 92 av 120 inviterte deltok 

 

• Inklusjonskriterier: 

- Diagnoser: Eggstokkreft/eggleder, livmorhals, livmor og vulva 

– Stadium I-IV 

– + / - residiv 

– Sluttsamtaler og 3 måneder kontroller (3 -  24 mnd. etter 
behandling) 
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Noen preliminære resultater fra gyn 



Design/Metode 

Identifisere 
pasienter 

Oppfølging  

/ henvisning 

Samtale Legekonsultasjon Ringer pasienten Skriftlig info og  
spørreskjema 

Uke - 3 Uke 0-2 Uke 0 Uke - 1 Uke - 2 
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Trinn II – Samtale med prosjektmedarbeider etter kontroll 

 Gjennomgang NCCN skjemaet + skjema for egenopplevd behov  

 Sammen vurdere om det er behov for henvisning  

 Informere om eksisterende tilbud 

Trinn I – Fylle ut NCCN-skjema hjemme før kontroll 

 + skjema for å registrere egenopplevd behov for helsehjelp/rehabilitering 

Trinn III - Henvisning etter samtale 

 Lege på avdelingen henviser  



Oppsummering 

• Grad av påkjenning kommer klart frem 

• Pasientens problemer kommer frem 

• Lettere å dreie samtalen til det som er relevant 

• Ingen negative tilbakemeldinger på skjema fra deltagerne 

• En master oppgave levert og en starter høsten 2018 

• To planlagte publikasjoner 

• Implementeres på GynPol på Radiumhospitalet 
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