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Livsstilsråd og tilbud til pasienter etter kreftbehandling i Helse 

Sør-Øst 

 

Som følge av kreftbehandlingen lever en del kreftpasienter med økt risiko for blant annet hjerte- og 

karsykdommer, diabetes type 2, overvekt, fatigue, benskjørhet og ny kreftsykdom. Generelt vet vi at en 

sunn livsstil med fysisk aktivitet, et sunt kosthold, lite alkohol og røykestopp er viktige faktorer for å 

redusere risikoen for overvekt, livsstilssykdommer, noen former for kreft, andre sykdommer og 

helseplager, samt dødelighet assosiert med disse. I likhet med den generelle befolkningen er det en 

betydelig andel kreftoverlevere som ikke følger anbefalinger relatert til fysisk aktivitet, kosthold og røyking. 

Personer som har vært gjennom kreftbehandling bør få informasjon om den gunstige effekten av en sunn 

livsstil. Helsepersonell bør råde pasientene til regelmessig tilpasset fysisk aktivitet og et sunt kosthold for å 

tilstrebe en gunstig kroppsvekt og igangsette tiltak for røykestopp. Vi vil her oppsummere anbefalinger for 

en sunn livsstil, samt vise en oversikt over noe av det som finnes av rehabiliteringsmuligheter / tiltak med 

fokus på livsstil og helse for pasientene i vår helseregion. 

 

Råd og anbefalinger for en sunn livsstil  
Helsedirektoratets anbefalinger om livsstil (nasjonale råd) for voksne og eldre som har hatt kreft er de 

samme som for voksne og eldre i befolkningen for øvrig: 

Fysisk aktivitet  

 Minimum 150 minutter fysisk aktivitet med moderat intensitet (medfører raskere pust enn vanlig, 

for eksempel rask gange) per uke eller 75 minutter fysisk aktivitet med høy intensitet (medfører 

mye raskere pust enn vanlig, for eksempel løping / gå fort i motbakke) eller en kombinasjon av 

fysisk aktivitet med moderat og høy intensitet. Aktiviteten kan deles i økter på 10 minutter. 

 All aktivitet utover disse anbefalingene gir ytterligere helsegevinst. Et godt tips er å velge 

lystbetonte aktiviteter. 

 Øvelser som styrker de store muskelgruppene minst to ganger per uke. 

 Redusere tiden med stillesitting. 

https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/fysisk-aktivitet-for-barn-unge-voksne-eldre-og-gravide 

Kosthold  

Et sunt og variert kosthold inkluderer: 

 Minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær per dag  

 Fisk til middag to til tre ganger i uken 

 Grove kornprodukter hver dag 

 Velge magert kjøtt 

 Begrense mengden bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt 

https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/fysisk-aktivitet-for-barn-unge-voksne-eldre-og-gravide
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 Begrense inntak av salt og sukker 

 Velge magre meieriprodukter 

 Balanse mellom hvor energiinntak og energiforbruk 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/kosthold-og-ernaering/kostradene 

Unngå overvekt og fedme 

 Vekt innenfor normalområde (tilsvarende BMI: 18,5-25 kg/m2) 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/overvekt-og-fedme 

Røykeslutt  

 Unngå å røyke  

https://www.helsedirektoratet.no/tema/tobakk-royk-og-snus 

 

Dersom en person har andre tilleggssykdommer, seneffekter eller andre plager kan det være riktig å 

tilpasse / justere livsstilsrådene i samråd med fagpersoner / helsepersonell.  

 

Tiltak 
I tillegg til informasjon om de generelle livsstilsrådene / anbefalingene, bør pasienter få kjennskap til mulige 

motivasjons- og mestringsstrategier for å bedre livsstilen. Økt kunnskap, trygghet og motivasjon er viktig 

for å velge en sunn livsstil, samt bidra til varige livsstilsendringer. Det finnes flere kurs og / eller 

rehabiliteringsprogrammer for kreftoverlevere som bidrar med dette. Noen vil også trenge ytterligere 

profesjonell støtte i form av individuell veiledning og oppfølging på ulike livsstilstiltak.  

Nedenfor har vi listet opp noen av tiltakene som finnes i vår helseregion: 

 

Tilbud for kreftoverlevere med fokus på livsstil i Helse Sør-Øst  
 

Primærhelsetjenesten (kommune/bydel)  

• Fastlege: kan involveres ved livsstilsendringer som for eksempel røykeslutt.  

• Kreftkoordinator  

https://kreftforeningen.no/rad-og-rettigheter/praktisk-hjelp/kreftkoordinator-i-kommunen/ 

• «AKTIVinstruktør» 

o fysioterapeut/idrettspedagog/helse- og treningsrådgiver/personlig trener med 

spesialkompetanse på trening etter kreft 

https://aktivmotkreft.no/aktivinstruktor/ 

 Frisklivssentraler 

o gratis tilbud innen fysisk aktivitet, røykeslutt, sunnere kosthold og mestre belastning 

o oppfølging over 12 uker med mulighet for forlengelse  

https://www.helsedirektoratet.no/tema/kosthold-og-ernaering/kostradene
https://www.helsedirektoratet.no/tema/overvekt-og-fedme
https://www.helsedirektoratet.no/tema/tobakk-royk-og-snus
https://kreftforeningen.no/rad-og-rettigheter/praktisk-hjelp/kreftkoordinator-i-kommunen/
https://aktivmotkreft.no/aktivinstruktor/
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o Oslo: Bydel Sagene, Frogner og Østensjø har eget tilbud for trening av kreftpasienter. Kan 

benyttes av alle i Oslo selv om man bor i andre bydeler.  

o individuell eller gruppebasert hjelp til røykeslutt med veileder  

o kurs: «Bra mat for bedre helse», «Snus- og røykeslutt» og «Mestring av belastning» 

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsehjelp/frisklivssentraler/sagene-

frisklivssentral/   

• Lavterskeltilbud om mestring 

o kurs: «Mestring av belastning» og «Hverdagsglede»  

o trenger ikke legehenvisning 

https://psykiskhelse.no/mestringskurs 

 

Spesialisthelsetjenesten  

«Lavterskeltilbud» 

• Lærings- og mestringssenter (LMS), Oslo universitetssykehus (OUS) 

o kurs: «Stressmestring / Mindfulness» (og yoga) og «Ditt liv med fokus på helse, 

mestringsmuligheter og livskvalitet»  

o pårørende kan være med 

o trenger ikke legehenvisning  

https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer 

 

• Vardesentrene 

o kurs: «Matlaging og kosthold» 

o kurs: «Trening og kosthold» (i samarbeid med Pusterommet) 

o generell ernæringsrådgivning 

o individuell tilpasset ernæringsrådgivning (henvisning fra lege ved OUS) 

https://kreftforeningen.no/vardesenteret/ 

 

• Pusterommet 

o treningstilbud for kreftpasienter under og etter endt kreftbehandling (4-6 måneder etter 

behandling, også lenger ved kapasitet)  

o Pusterom finnes på de fleste sykehus med kreft  

https://aktivmotkreft.no/pusterommet/ 

 

Poliklinisk rehabilitering  

 Kreftrehabiliteringssenteret, Aker, OUS 

o tverrfaglig poliklinisk rehabilitering (gruppebasert eller/og individuelt) 

o temakurs: «Matlagingskurs for kreftpasienter med overvekt» 

o henvisning fra lege 

https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/vare-hovedoppgaver/behandling/raskere-

tilbake-helse-og-arbeid 

 

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsehjelp/frisklivssentraler/sagene-frisklivssentral/
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsehjelp/frisklivssentraler/sagene-frisklivssentral/
https://psykiskhelse.no/mestringskurs
https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer
https://kreftforeningen.no/vardesenteret/
https://aktivmotkreft.no/pusterommet/
https://aktivmotkreft.no/pusterommet/
https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/vare-hovedoppgaver/behandling/raskere-tilbake-helse-og-arbeid
https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/vare-hovedoppgaver/behandling/raskere-tilbake-helse-og-arbeid
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Kurstilbud 

 Montebellosenteret (Ringsaker kommune, Innlandet)  

o nasjonal helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende 

o kurs/opphold en eller to uker  

o temakurs: «Livsmestring», «Energibalanse i hverdagen – med fysisk aktivitet og ernæring», 

«Mindfulness» og «Yoga og avspenning» 

o  pasient/lege søker direkte til senteret 

https://www.montebellosenteret.no/ 

 

Rehabiliteringssentre 
• Velg behandlingssted for rehabilitering. Oversikt over ventetider.  

https://helsenorge.no/ 
 

• Henvisning fra fastlege eller kreftlege på sykehus. 
• Rehabiliteringssentre i Helse Sør- Øst med døgntilbud for rehabilitering etter kreft:  

1) LHL- sykehuset Gardemoen (Jessheim, Viken)  
2) Ringen Rehabiliteringssenter (Moelv, Innlandet) 
3) Unicare Steffensrud (Bøverbru, Innlandet) 

4) Unicare Jeløy (Moss, Viken)  

5) Unicare Landaasen (Landåsbygda, Innlandet) 

6) Stiftelsen CatoSenteret (Son, Viken) 

7) Sykehuset i Vestfold, Kysthospitalet (Stavern, Vestfold og Telemark) 

8) Sørlandet rehabiliteringssenter, Eiken (Agder) 

9) Beitostølen Helsesportssenter (for unge voksne) (Innlandet) 

 

Henvisning via Regionale koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (RKE) 

• Informasjon, oversikt og kontakt om habilitering- og rehabiliteringstilbud i helseregionen og 

kommunalt i regionen. 

• Nasjonal informasjonstelefon for ReHabilitering - grønn linje: 800 300 61 - for pasienter, pårørende 

og helsepersonell.  

• Koordineringsfunksjon for habilitering- og rehabiliteringsarbeidet i helseregionen (på systemnivå). 

• Pasienter kan henvises direkte fra sykehus eller henvisning fra fastlege via Regional koordinerende 

enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus for vurdering. Sjekkliste for henvisning fra fastlege via RKE finnes 

på:  

https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet/henvisning-til-rehabilitering-i-

spesialisthelsetjenesten 

 

Annet 

• Informasjon om rehabilitering for kreftoverlevere: 
https://kreftforeningen.no/rad-og-rettigheter/mestre-livet-med-kreft/rehabilitering/ 

• Informasjon om livsstilsendring 
o oversikt over tilbud og tips for røykeslutt finnes på:  

https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/snus-og-roykeslutt/ 

https://www.montebellosenteret.no/
https://helsenorge.no/
https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet/henvisning-til-rehabilitering-i-spesialisthelsetjenesten
https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet/henvisning-til-rehabilitering-i-spesialisthelsetjenesten
https://kreftforeningen.no/rad-og-rettigheter/mestre-livet-med-kreft/rehabilitering/
https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/snus-og-roykeslutt/
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o Helsedirektoratet har flere apper og digitale verktøy som hjelp til å endre helsevaner og 

livsstil. Appen Slutta fungerer som en personlig hjelper / motivator for røykeslutt og Gå10 

er en drahjelp til mer fysisk aktivitet. Disse med flere er samlet under: «Bare du…kan si ja til 

endringer» 

https://helsenorge.no/baredu 

https://helsenorge.no/baredu

