
 
 
 
Norsk tittel: Seneffekter etter moderne behandling for Hodgkin lymfom  

Engelsk tittel: Hodgkin`s lymphoma: Risk and prevalence of long-term adverse effects after modern 
treatment and challenges for the health care service. 

Abstrakt: Hodgkins lymfom (HL) rammer særlig unge pasienter, og en svært god prognose har gjort 
at det har vært økende fokus på seneffekter blant denne gruppen av kreftoverlevere. Fra slutten av 
1990-tallet har behandlingen av HL blitt modifisert for å redusere risikoen for seneffekter uten å gå 
på bekostning av prognosen. Det er lite kunnskap om seneffekter etter behandling for HL i nyere tid, 
spesielt om endringer i behandlingen har ført til en reduksjon i risiko for seneffekter. I tillegg har det 
blitt et stadig økende fokus på informasjon til pasienter og fastleger om seneffekter og oppfølging av 
kreftoverlevere.  

Hovedhensikten med studien er å undersøke overlevelse og sen dødelighet, samt forekomst og risiko 
for seneffekter 10 år etter behandling for HL. Prosjektet vil også undersøke hvordan HL overleverne 
og deres fastleger møter utfordringene knyttet til seneffekter/risiko for seneffekter etter behandling.  

Prosjektet er en nasjonal studie, og alle norske pasienter diagnostisert med HL i alderen 8-49 år i 
perioden 1997-2006 er inkludert i overlevelsesanalysene, hvor data fra nasjonale registre 
(Kreftregisteret, Dødsårsaksregisteret og Statistisk Sentralbyrå) kobles med behandlingsdata fra de 
forskjellige sykehusene. Alle overlevere vil videre bli invitert til en etterundersøkelse bestående av 
spørreskjema som dekker bla. diverse psykososiale seneffekter, selv-rapportert helse, fatigue, 
fertilitet og arbeidsevne, og en klinisk etterundersøkelse på poliklinikken, som inkluderer 
legeundersøkelse, blodprøver og hjerte/lunge undersøkelser av hjertelege. I tillegg vil et spørreskjema 
sendes til de deltagende overlevernes fastleger. 

Studien vil bla undersøke, hos ≥10-årsoverlevere etter moderne behandling for Hodgkins lymfom: 

• Langtidsoverlevelse, dødsårsaker og sen dødelighet sammenlignet med normalbefolkningen 

• Hjerte- og karsykdom og biokjemiske og kliniske kardiovaskulære risikofaktorer 

• Hormonforstyrrelser og fertilitet 

• Kronisk fatigue 

• Helserelatert livskvalitet 

• Livsstil (inkludert røyking, fysisk aktivitet og kosthold) 

• Arbeidsevne 

• I hvilken grad og hvordan langtidsoverlevere og deres fastleger har blitt informert og risiko 

for seneffekter og i hvilken grad anbefalinger om oppfølging har blitt fulgt. 
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