
Tilbud i Helse Sør-Øst til kreftoverlevere med fatigue etter 

kreftbehandling  
 

Uttalt tretthet og slitenhet er vanlig både under og etter avsluttet kreftbehandling. Mellom 15–35 % 

av voksne kreftoverlevere har kronisk tretthet (fatigue). Kronisk tretthet hos kreftoverlevere påvirker 

sosial yteevne, funksjonsnivå og arbeidsevne på en negativ måte, og kan medføre betydelig redusert 

livskvalitet. Vi vil her gå gjennom anbefalt utredning som kan utføres i regi av fastlege eller 

lokalsykehus, samt vise en oversikt over hva som finnes av rehabiliteringsmuligheter for disse 

pasientene i vår helseregion.  

Utredning av fatigue hos kreftoverlevere i regi av fastlege / lokalsykehus  

Det er svak evidens for hva som er optimal utredning av enkeltindivider med kronisk tretthet etter 

kreftbehandling. Vurderingen må derfor baseres på klinisk skjønn. Forslag til utredningen som anført 

her er basert på internasjonale retningslinjer og Helsedirektoratets anbefalinger i publikasjonen 

Seneffekter etter kreft, https://www.helsedirektoratet.no/tema/kreft.  

Anamnestisk   

• Måling av nivået av tretthet (for eksempel med spørreskjemaet Fatigue Questionnaire): 

https://helse-bergen.no/seksjon/sovno/Documents/Fatigue_Questionnaire_norsk%202.pdf 

• Generell tretthetsanamnese: debut, utvikling, variasjon etc.  

• Somatisk komorbiditet? Kreftbehandling kan disponere for komorbiditet og andre 

seneffekter, for eksempel kardiomyopati etter hjertetoksisk kjemoterapi eller lavt stoffskifte 

etter strålebehandling mot hals 

• Psykologiske faktorer (spesielt høyt bekymringsnivå og katastrofetanker), kognitive 

problemer 

• Søvn, smerter, fysisk aktivitet, medikamenter, misbruk rusmidler 

Generell klinisk status og supplerende undersøkelser 

• Aktuelle blodprøver er hematologisk status, hormonprøver (inkludert thyreoideastatus, evt 

kjønnshormoner), elektrolytter, nyrefunksjon, pro-BNP, lever/gallestatus 

• Bildediagnostikk gjøres på klinisk mistanke om somatisk sykdom 

• Henvisning til andre medisinske spesialister baseres på funn og klinisk vurdering  

 

Tiltak 

• Tiltakene bør være årsaksrettet hvis det er påvist faktorer av betydning 

• Fastlege og spesialisthelsetjenesten bør ha lav terskel for videre utredning ved mistanke om 

en ny kreftsykdom eller andre somatiske tiltander 

• Pasienten bør få oppdatert informasjon om hva kronisk tretthet er. Viser til artikkel om 

«Kronisk tretthet hos voksne kreftoverlevere» i Tidsskriftet: 

https://tidsskriftet.no/2017/10/klinisk-oversikt/kronisk-tretthet-hos-voksne-kreftoverlevere 

• Det finnes ingen spesifikk behandling for kronisk tretthet, men flere tiltak som kan avhjelpe 

plagene 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/kreft
https://helse-bergen.no/seksjon/sovno/Documents/Fatigue_Questionnaire_norsk%202.pdf
https://tidsskriftet.no/2017/10/klinisk-oversikt/kronisk-tretthet-hos-voksne-kreftoverlevere


• Øvrige tiltak faller i tre hovedkategorier: fysisk aktivitet, kognitiv terapi og stressreduserende 

terapier.  

• Enkelte pasienter med kompliserte symptombilder inkludert fatigue kan henvises poliklinikk 

for seneffekter  ved OUS, se nettside:  

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-

kreftbehandling/seksjon-for-seneffekter 

• Det finnes en rekke rehabiliteringstilbud til pasienter med kronisk tretthet. Det følger her en 

oversikt over dette tilbudet i Helse Sør- Øst.   

 

Tilbud for kreftoverlevere med fatigue i helse Sør- Øst  

Primærhelsetjenesten (kommune/bydel)  

• Fastlege 

• Kreftkoordinator https://kreftforeningen.no/rad-og-rettigheter/praktisk-

hjelp/kreftkoordinator-i-kommunen/ 

• «AKTIVinstruktører»: Fysioterapeut/Idrettspedagog/Helse- og treningsrådgiver/Personlig 

trener med kompetanse på trening etter kreft: https://aktivmotkreft.no/aktivinstruktor/  

• Frisklivssentraler: gratis tilbud. Bydel Sagene og Frogner i Oslo har et eget tilbud for 

kreftpasienter. Disse er bydelsovergripende slik at de kan brukes selv om man bor i andre 

bydeler: https://www.oslo.kommune.no/helse-og-

omsorg/helsehjelp/frisklivssentraler/sagene-frisklivssentral/ og se PDF om trening for 

kreftrammede.  

• Andre aktuelle: fysioterapeuter, ernæringsfysiologer, psykolog 

Spesialisthelsetjenesten  

«Lavterskeltilbud» 

• Lærings- og mestringssenter (LMS) 

o Oslo universitetssykehus: kurs om mestring av fatigue. 2 dagers kurs arrangeres flere 

ganger i året. Pårørende også kan være med. Trenger legehenvisning dersom 

pasienten ikke er under oppfølging i kreftklinikken, OUS.  

o Diakonhjemmet: kurs- «Utmattelse i sykdom og hverdag». 6 ganger a 2 timer 

ukentlig, dagtid. Trenger legehenvisning. 

https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer 

• Vardesentrene: https://kreftforeningen.no/vardesenteret/ 

• Pusterom – treningstilbud for kreftpasienter. Ofte inntil 4 eller 6 måneder etter avsluttet 

behandling, men flere har tilbud også lengre tid siden behandling. 

https://aktivmotkreft.no/pusterommet/ 

 

Poliklinisk rehabilitering  

 Kreftrehabiliteringssenteret, Aker- OUS 

o For pasienter med seneffekter som har et arbeidsforhold (kan være sykemeldt/AAP) 

o Tverrfaglig poliklinisk rehabilitering 

o Henvisning fra lege 
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o https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/vare-

hovedoppgaver/behandling/raskere-tilbake-helse-og-arbeid 

Kurstilbud 

 Montebellosenteret (Ringsaker kommune, Hedmark)- Nasjonal helseinstitusjon for 

kreftpasienter og pårørende. Pasient/lege søker direkte til senteret. Kursbaserte tilbud ofte 

over en uke. Formålet er å gi hjelp til livsmestring ved å tilby ulike kurs tilrettelagt for 

pasienten som har eller har hatt kreft.  

Rehabiliteringssentre 

• Helsenorge.no- velg behandlingssted. Oversikt over ventetider.  

• Henvisning fra fastlege eventuelt fra kreftlege på sykehus 

• Rehabiliteringssentre i Helse Sør- Øst med døgntilbud for rehabilitering etter kreft:  

1) LHL- sykehuset Gardemoen (Jessheim, Akershus)  

2) Ringen Rehabiliteringssenter (Moelv, Hedmark) 

3) Unicare Steffensrud (Bøverbru, Oppland) 

4) Unicare Jeløy (Jeløya, Moss)  

5) Unicare Landaasen (Landåsbygda, Oppland) 

6) Stiftelsen CatoSenteret (Son, Akershus) 

7) Sykehuset i Vestfold, Kysthospitalet 

8) Sørlandet rehabiliteringssenter, Eiken  

 

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

• gir 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  

• har en koordineringsfunksjon for habilitering- og rehabiliteringsarbeidet i helseregionen (på 

systemnivå).  

• Pasienter kan henvises direkte fra sykehus til rehabiliteringsinstitusjoner  eller henvises fra 

fastlege via Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus for vurdering.  

• Sjekkliste for henvisning fra fastlege via RKE finnes her: https://www.sunnaas.no/regional-

koordinerende-enhet/henvisning-til-rehabilitering-i-spesialisthelsetjenesten 

 

For mer informasjon om rehabilitering for kreftoverlevere:  https://kreftforeningen.no/rad-og-
rettigheter/mestre-livet-med-kreft/rehabilitering/ 

Dette skrivet er utarbeidet av ansatte ved Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter og ansatte 
ved Kreftrehabiliteringen på Aker. 
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