
 
 
 
 
Norsk tittel: Mental helse etter kreft i ung alder. Gravide kreftoverleveres helse, 
fysisk og mental utvikling hos barn av kreftoverlevere  
 
Engelsk tittel: Mental health in survivors of cancer in childhood and adolescence/ 
Prenatal health of female cancer survivors and the physical and mental development of the 
offspring of cancer survivors 
 
Abstrakt: Fremskritt i behandlingen av kreft hos barn og ungdom har medført at mange blir 
langtidsoverlevere. Intensiv behandling i barn- og ungdom kan medføre seneffekter av både 
fysisk og psykisk art. Forskrivninger av psykofarmaka er en sikker indikator på 
underliggende psykiatriske eller nevrologiske problemer og vil bli brukt til å undersøke slike 
helseproblemer hos overleverne. Resultatene kan bidra til forbedrete forebyggende tiltak mot 
psykiske og psykososiale seneffekter og også til utvikling av relevante rehabiliteringstiltak 
for overlevere av kreft i barn- og ungdom. Funnene vil også være av betydning for 
helsepersonell, for sosialtjenester og for overlevere og deres familier. 
Økende antall unge kreftoverlevere har ført til økt fokus på deres livskvalitet og sosiale 
utfall, f. eks evnen til å få barn. Flere studier har blitt utført på svangerskapsutfall som 
fødselsvekt og misdannelser men informasjon om gravide kreftoverleveres helse mangler. 
Disse har ofte blitt behandlet med cellegift som kan gi organspesifikke senskader som 
hjertesvikt eller nyresvikt. Informasjon om den fysiske og mentale utviklingen hos barna til 
kreftoverlevere er også manglende. Studiens formål er å studere hvordan gravide 
kreftoverlevere rapporterer egen helse og mulige svangerskapsrelaterte helseproblemer. Vi 
ønsker videre å søke ny kunnskap om vekst, fysisk helse og utvikling til barn av 
kreftoverlevere, fra fødsel til førskolealder. Dette forskningsprosjektet bruker data allerede 
innsamlet i Mor og Barn-undersøkelsen. Det gir mulighet for å undersøke en stor gruppe 
kreftoverlevere med hensyn til svangerskap og avkom og avklare mulige men ukjente 
seneffekter etter kreftbehandling. Hvis det ikke påvises vesentlige forskjeller mellom 
kreftoverleverne og kontrollene er det en viktig informasjon til dagens og fremtidens 
pasienter som rammes av kreft i barn- og ungdom.  
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