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Poliklinisk rehabilitering for kreftpasienter i yrkesaktiv alder  

– en presentasjon av tilbud i Oslo universitetssykehus 
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Radiumhospitalet Kreftrehabiliteringssenteret, Aker 



Arbeidsliv etter kreft 

• 2016: Over 32 000 nye krefttilfeller Norge 

• 50% under 69 år ved diagnose – mange i arbeidsfør alder 

• 5 års overlevelse nærmere 70%  
 

• Økt risiko for å falle ut av arbeidslivet etter kreftsykdom 
(Syse et al 2008, deBoer et al 2009, Hauglann et al 2012, Torp et al 2012) 
 

• Rehab.tiltak for tilbakegang til jobb etter kreftsykdom: 
Tverrfaglige intervensjoner med fysiske, psykoedukative og 
arbeidsrettede tiltak best effekt (de Boer AG et al, Cohrane 2015)   
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Raskere tilbake – kreftrehabilitering  

• Del av IA-avtalen 2007-2017 - helsetilbud i 
spesialisthelsetjenesten for å unngå sykefravær 

• Raskere tilbake fra 2009 på Radiumhospitalet 

• 2018: Raskere tilbake avviklet som prosjekt, 
videreført i vanlig spesialisthelsetjeneste – 
«Helse og arbeid» 

• Poliklinisk kreftrehabilitering i OUS - regionalt 
rehabiliteringstilbud (HSØ) for kreftpasienter 
som skal tilbake til arbeidslivet  
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Tverrfaglig bemanning – poliklinisk rehabilitering OUS 

•Overlege 

•Sosionomer 

•Fysioterapeuter 

•Klinisk ernæringsfysiolog 

•Psykologer 

•Kreftsykepleier 

•Helsesekretær 
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Poliklinisk kreftrehabilitering i OUS  

• Målgruppe:  

– Pasienter i yrkesaktiv alder eller studenter behandlet for 
kreft, ikke varig trygdeytelse 

– Behov for et poliklinisk spesialisert kreftrehab.tilbud 
 

• Tverrfaglig poliklinisk rehabilitering:  

– Gruppeprogrammer med tillegg av individuell oppfølging 

– Individuelt tilbud 
 

• Psykologtilbud: 

– For kreftpasienter og pårørende 
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Gruppebaserte rehabiliteringsprogrammer 

• Diagnosespesifikke  

– Brystkreft 

– Gynekologisk kreft 

– Lymfe-/blodkreft  

– Mage/tarmkreft 

• Nylig ferdigbehandlet, primært m/kurativt siktemål 

• 10-14 pasienter / program 

• Oppmøte 1 dag/uke i 7 uker 

• Undervisning, samtale og trening i gruppe 

• Individuelle konsultasjoner før/under/etter 
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Tid  Tirsdag 

02.05.17 

Tirsdag 

09.05.17 

Tirsdag 

16.05.17 

Tirsdag 

23.05.17 

 

Tirsdag 

30.05.17 

 

Tirsdag 

06.06.17 

 

Tirsdag 

13.06.17 

 

9.00 – 9.15 

 

Kaffe/te, frukt 

 

Kaffe/te, frukt 

 

Kaffe/te, frukt 

 

Kaffe/te, frukt 

 

Kaffe/te, frukt 

 

Kaffe/te, frukt  

 

Kaffe/te, frukt 

 

9.15 – 11.00 

Undervisning / 

samtale 

 

9.15 – 10.00: 

Presentasjon 

Forventning 

 

 

10.15 – 11.00 

Treningslære 

del 1 v/ 

fysioterapeut 

 

Onkolog / lege 

 

Bivirkninger 

Langtidseffekt 

Trøtthet / 

fatigue 

  

Ernæringsfysiol. 

 

Ernæring 

 

Sosionom 

 

Arbeid 

Rettigheter 

Nettverk 

 

Psykolog 

 

Følelsesmessige 

reaksjoner og 

mestring 

 

9.15 – 10: 

Sexolog 

Seksualitet og 

samliv 

 

10.15 – 11: 

Treningslære 

del 2 v/ 

fysioterapeut 

 

Tidligere 

pasient 

 

Mestring og 

personlige 

erfaringer 

11.00 – 12.00 Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj 

 

12.00 – 14.00 

Trening 

 

Kropp i 

balanse 

 

 

Styrketrening  

 

 

Tøyning/ 

avspenning 

 

Stavgang  

 

Styrke og  

utholdenhet  

 

Tøyning/ 

avspenning 

 

Medisinsk yoga 

 

 

 

Utholdenhet 

og Styrke 

 

Tøyning/ 

avspenning 

 

Stavgang  

 

 

Evaluering 

Oppsummering 

Grupperehabiliteringsprogram 
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Individuell poliklinisk rehabilitering 

Alle kreftdiagnoser – kurativt / «kronisk" / seneffekter 

• Felles kartleggingssamtale med lege – lage rehab.plan 

• Oppfølging hos fagpersoner etter behov: 

– Sosionom (arbeid, rettigheter, mestring) 

– Fysioterapeut (treningsoppfølging m.m.) 

– Klinisk ernæringsfysiolog (ernæring, over/undervekt) 

– Evt. psykolog 

• Evt. kombinasjon med ukentlig treningsgruppe eller medisinsk 
yoga  
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Psykologtilbud 

• Individuelt samtaletilbud hos psykolog for 

– Kreftpasienter etter behandling 

– Nære pårørende  

 

• Kortvarig tilbud 

 

• Kognitivt orientert terapi-tilbud 

– Mestring av aktuell situasjon 

– Arbeidsfokus 
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Problemstillinger ved oppstart i rehabilitering: 

Vanlige plager som rapporteres i Dallundsskjema (basert 
på NCCN kartleggingsskjema):  

• Trøtthet / redusert energi 

• Konsentrasjons- og hukommelsesproblemer 

• Frykt for tilbakefall 

• Nedstemthet 

• Perifer nevropati 

• Nedsatt styrke og utholdenhet 

• Vektoppgang 

• Usikker på tilbakegang til jobb 
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Brukertilfredshet  
Nytteverdi av grupperehabiliteringsprogram 
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Jobbstatus - grupperehab etter brystkreft 
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Pasientfortelling  

• Kvinne 54 år, behandlet for brystkreft 

• Gift, 2 barn i 20 årene, arbeid på kontor, trent mye før kreftsyk 

• Slått ut av cellegiftbehandlingen, mye tid på sofaen, ble raskt i 
dårligere form, vektøkning, indre uro, dagligdagse aktiviteter 
(husarbeid/handling) ble tungt, fullt sykemeldt 

• Deltok på grupperehabiliteringsprogram etter brystkreft 
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Gjennom rehabiliteringsprogrammet over ca. 2 
mndr. og solid egeninnsats kommet i bedre fysisk 
form, dagligdagse oppgaver etter hvert 
uproblematisk, mer sosial og delvis tilbake i jobb 



Erfaringer og videre planer 

• Forskjellige behov – rehabilitering mot arbeid 

– Rett etter behandling (primært kurativt, residiv, «kronisk») 

– Seneffekter 

• Mere dokumentasjon på tiltak og effekt 

• Fra høsten 2018 samles alle på Aker – nye utviklingsmuligheter 
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https://www.youtube.com/watch?v=JMxvr3OkUEM 
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Informasjon på Internett: 
• Helse Sør-Øst RHF: 

• https://www.helse-sorost.no/vart-oppdrag/vare-hovedoppgaver/behandling/raskere-tilbake-
helse-og-arbeid 

• Oslo universitetssykehus HF:  
• https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-

kreftklinikken/seksjon-raskere-tilbake-kre#les-mer-om-seksjon-raskere-tilbake-(kre) 
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Hvem kan henvises og hvordan? 

• Yrkesaktiv alder (18-67 år) / student, ikke varig trygdeytelse 

• Behov for poliklinisk rehabiliteringstilbud etter 
kreftbehandling (kan evt kombineres med døgntilbud før 
eller etterpå) 

• Kan komme til polikliniske møter eller på dagprogram i Oslo 

• Henvisning fra fastlege eller sykehuslege i kreftavdeling 
 

 

Kontakttelefon: 

• Radiumhospitalet: 22 93 42 85 

• Kreftrehabiliteringssenteret, Aker: 908 29 492  
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