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Sammendrag

Forord
Det er med glede vi kan presentere Kreftforeningens rapport om rehabiliteringsbehov blant
kreftrammede. I rapporten har vi lagt vekt på å få frem brukernes behov og erfaringer knyttet til
rehabilitering. Det finnes ingen tilsvarende undersøkelse på rehabilitering på et så stort utvalg
av kreftrammede pasienter i Norge. Rapporten gir ny kunnskap om hvilke rehabiliteringsbehov
de kreftrammede har, om de har fått disse behovene dekket, hvordan behov varierer blant
pasientene og om pasientene mener det finnes et behov for en plan for sin rehabilitering.
Svarene pasientene gir på disse spørsmålene gir viktig informasjon til myndighetene som har
ansvar for rehabiliteringsfeltet generelt, og til kreftrehabiliteringstilbud spesielt.
Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med ti pasientorganisasjoner tilknyttet
Kreftforeningen, og vi ønsker å takke for et godt samarbeid. De ti organisasjonene er:
Brystkreftforeningen, Prostataforeningen, Carcinor, Blodkreftforeningen (tidl. Margen),
Hjernesvulstforeningen, Gynkreftforeningen, Lymfekreftforeningen, Lungekreftforeningen,
Munn- og halskreftforeningen og Ungdomsgruppen.
Vi ønsker også å rette en stor takk til respondentene i denne undersøkelsen. Vi håper den
kunnskapen dere har gitt oss, og som formidles i denne rapporten, vil komme andre
kreftrammede til nytte.

Anne Lise Ryel, generalsekretær
Oslo, november 2013.
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Denne rapporten analyserer rehabiliteringsbehov blant kreftpasienter, og vektlegger brukernes egne behov og erfaringer knyttet til rehabilitering. Målsetningen er å gi de som har hatt kreft
og har hatt behov for rehabilitering, en tydelig stemme inn i
diskusjonen om fremtidige rehabiliteringstilbud. Rapporten baserer seg på svar fra 2971 kreftrammede knyttet til ti ulike pasientorganisasjoner.
Det viser seg at svært mange kreftpasienter opplever seneffekter av kreftbehandlingen. Flere av seneffektene oppstår på tvers
av diagnosegrupper, for eksempel knyttet til fatigue og ernæringsutfordringer. Undersøkelsen viser at 80 % rapporterte om
økt tretthet eller fatigue etter endt behandling. Kreft rammer
også seksuallivet, og i denne undersøkelsen er det særlig mennene i Prostatakreftforeningen som rapporter om problemer
knyttet til seksualitet. Mange kreftpasienter får ingen informasjon om hva behandlingen kommer til å gjøre med seksualiteten og sexlivet.
Rapporten viser videre at det er store, udekkede behov blant
kreftpasienter. Størst er behovet for bistand til å sette seg inn i
hvilke rettigheter man har i forhold til økonomiske ytelser o.l.
(27 %). Det er også et udekket behov for samtale med en fagperson (23 %). Mange rapporterer også om at de har savnet et
tilbud om å få snakke med en likemann (21 %) eller med andre som er i tilsvarende livssituasjon, og en høy andel har ikke
fått tilbud om kostholdsveiledning (21 %). Selv om behovet har
vært stort for fysioterapi og opphold på rehabiliteringssenter, er
dette noe de fleste har fått tilbud om. Kun 10 % har manglet et
tilbud om fysioterapi, og 11 % rapporterer at de ikke har fått et
tilbud om opphold på rehabiliteringssenter.
De som har fått et tilbud om rehabilitering er stort sett fornøyd
med de rehabiliteringstilbudene de har mottatt fra det offentlige. Samtidig ser vi at det er et forbedringspotensial i og med at
37 % svarer at de tror bedre rehabilitering kunne ført til bedre
funksjonsevne. Kreftforeningen vil understreke at i tillegg til at
samfunnet har et ansvar overfor den enkelte pasient, kan dette
tallet også indikere at rehabilitering kan være samfunnsmessig
lønnsomt gjennom at flere pasienter/tidligere pasienter vil kunne forbli i arbeidslivet og at de vil ha behov for færre tjenester
fra det offentlige.
Kreftforeningen er svært opptatt av at vi ikke fratar pasientene eierskapet til egen rehabiliteringsprosess, og ønsker derfor økt fokus på egenrehabilitering. Egenrehabilitering fordrer at pasientene får god nok informasjon om hva de selv kan gjøre gjennom
sitt behandlingsforløp. En pasient som er en aktiv deltaker i sitt
eget behandlingsforløp med tilgang til kvalitetssikret informasjon,
egne helsedata og interaktive tjenester vil både styrke helsetjenesten og den enkeltes mulighet til egenmestring. Egenmestring
kan styrkes gjennom faglig veiledning. Kreftpasienter bør derfor
få tilbud om hverdagsrehabilitering i kommunen under behandling og når de skrives ut fra sykehus. Det er viktig at kommunene
bygger opp god og tverrfaglig kompetanse på rehabilitering og at
denne tilbys pasienter i ulike deler av pasientforløpene.
Av denne undersøkelsen fremgår det at psykososial støtte samlet sett er et fremtredende behov hos de kreftrammede, og den
avdekker et særlig behov for å møte andre i samme situasjon.
Det er viktig at det offentlige understøtter og legger til rette for likemannsarbeid. I tillegg har de pårørende/nærstående en særlig viktig rolle for kreftpasienter.

Når en person blir rammet av kreft, blir også familiene berørt
og involvert. I denne undersøkelsen rapporterer de kreftrammede at familie og venner er de klart viktigste bidragsyterne i rehabiliteringsfasen. Det er viktig å legge til rette for lokale lavterskel
møteplasser for pasienter med kreft og deres pårørende/nærstående. Særlig er pårørendeproblematikk viktig for barnefamilier
der for eksempel en av foreldrene blir syke, og helsestasjonene
i kommunene må her spille en viktig rolle i å gi barna en god
oppfølging. Undersøkelsen viser også at de enslige rapporterer
om flere behov enn de som er i et parforhold, og det er også
viktig å følge opp de som er enslige og/eller de som mangler et
sosialt nettverk.
Selv om mange av seneffektene etter kreftbehandling oppstår
på tvers av diagnose og type behandling, finnes det også diagnosespesifikke rehabiliteringsbehov. Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen er av god kvalitet og er likeverdig over hele
landet. De nasjonale handlingsprogrammene må derfor omfatte
egne kapitler om ernæring, psykososial støtte og rehabilitering.
Kreftpasienter følges opp av spesialisthelsetjenesten under behandling. Behandlingen kan strekke seg over flere år, og mange
av pasientene kunne hatt nytte av å få tilbud fra kommunene
mens de var under behandling, og etter at behandlingen er avsluttet. Kreftforeningen mener at det er noe tilfeldig hvilke pasienter som får tilbud om ulike tiltak, og det ser ut til å være opp
til pasienten å finne frem til tilbudene. Standardiserte rehabiliteringsløp basert på nasjonale retningslinjer ville gitt en større
likhet. Bedre samhandling mellom helseforetak og kommunehelsetjenesten og en tydelig rolle- og ansvarsfordeling, kunne
gitt flere kreftpasienter et bedre tilbud. Samtidig er det viktig å
presisere at det med økt ansvar til kommunene, også må følge
midler til kompetanseheving av helsepersonell og midler til faktisk å kunne tilby tjenestene. Kreftforeningen forventer av spesialisthelsetjenesten at alle helseforetak har et tilbud til kreftpasienter om rehabilitering på institusjon. Institusjonsplassene
bør ikke bygges ned før eventuelt kommunale tilbud er bygget
opp. Kreftkoordinatorsatsingen til Kreftforeningen er en ordning
som skal bidra til at pasientene får snakke med en som har
kompetanse på kreft og kreftbehandling i kommunen han eller
hun bor i. Koordinatorene skal bidra til at kreftpasienter får mer
koordinerte tjenester, og dette omfatter blant annet rehabiliteringstilbud.
Respondentene i denne undersøkelsen rapporterer også om et
stort og udekket behov for veiledning om økonomi og rettigheter. Kreftforeningen mener at alle pasienter skal få god veiledning på dette området. NAV og helsevesenet må samhandle
bedre om hvordan de kan gi informasjon og veiledning til den
gruppen som opplever alvorlig og langvarig sykdom. Mange
som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli
værende i jobb. Det er viktig at kreftpasientene ikke faller helt
utenfor arbeidslivet i sykdomsperioden, dersom de har muligheter til å kunne bli i arbeid/komme tilbake til arbeid.
I denne rapporten etterlyser vi mer kunnskap og forskning på
rehabiliteringstilbudene. Vi har for lite kunnskap om langtidseffektene av eksisterende tilbud. Samtidig kan ikke mangel på
forskningsbaserte tilbud være grunn nok til at man ikke har tilbud i det hele tatt, og utviklingen av tilbud må ta hensyn til hva
pasientene etterspør.
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1. Bakgrunn for undersøkelsen
Denne rapporten baserer seg på et samarbeid mellom Kreftforeningen og ti pasientorganisasjoner. De ti er: Brystkreftforeningen, Prostataforeningen, Carcinor, Blodkreftforeningen (tidl.
Margen), Hjernesvulstforeningen, Gynkreftforeningen, Lymfekreftforeningen, Lungekreftforeningen, Ungdomsgruppen og
Munn- og halskreftforeningen.
Kreftforeningen og pasientorganisasjonene ønsker på denne
måten å bidra til en styrking av rehabiliteringstilbudet for kreftpasienter. De som selv har hatt kreft og har hatt behov for rehabilitering, må få en tydelig stemme inn i fremtidens rehabiliteringstilbud. En kartlegging av brukernes behov og hvilke
tilbud de faktisk har fått, vil derfor være viktig i fremtidens
kreftomsorg. Stadig flere overlever kreft. Dette er en svært positiv utvikling, samtidig rapporterer flere om et behov for støtte og
oppfølging i etterkant, og om seneffekter av ulikt omfang. Gjennom denne undersøkelsen prøver vi å identifisere hvilke type
støtte det er behov for.
De problemstillingene denne rapporten vil utrede og besvare
er:
– Hvilke rehabiliteringsbehov har kreftpasienter? Får de dekket sine behov?
– Hvilke kreftpasienter har behov for rehabilitering, og er det
forskjell på alder, kjønn, diagnose eller annet?
– Hvilke tiltak er nødvendige for at kreftpasientene skal få dekket sine behov?

1.2 Hva er rehabilitering?
Den norske offisielle definisjonen av rehabilitering står beskrevet i forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan
og koordinator § 2: «Tidsavgrensede, planlagte prosesser med
klare mål, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukeren for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet»
(Helsedirektoratet 2012). Det presiseres at rehabilitering ikke
handler om en enkelt tjeneste eller ett tiltak, men om flere tiltak
og tjenester satt i system.
Kreftforeningen ønsker å tydeliggjøre at rehabilitering først og
fremst er brukerens egen prosess, og pasienten skal i størst
mulig grad tilbys tiltak på hjemstedet sitt. Den viktigste aktøren
i rehabiliteringsprosessen er brukeren (pasienten) selv, og pasientens motivasjon, vilje, evne og egeninnsats er helt sentralt
for å lykkes med rehabiliteringen. Nærstående, likemenn og
pasientforeninger spiller også en svært viktig rolle i prosessen.
Det kan være hensiktsmessig å kategorisere rehabilitering som
1) Egenrehabilitering, 2) Faglig støttet rehabilitering og 3) Likemannsstøttet rehabilitering. Kreftforeningen har i denne rapporten tatt utgangspunkt i et utvidet rehabiliteringsbegrep, og
har ikke avgrenset rapporten til den faglig støttede rehabiliteringen. I denne undersøkelsen er det kreftpasientenes egne oppfatninger av rehabiliteringsbehov og rehabiliteringstilbud som
belyses.
Den offisielle definisjonen av rehabilitering har sin styrke i at
den er presis og avgrenset, samtidig er det også dens svakhet.
En slik definisjon gjør at strukturene rehabiliteringen skal fore-
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gå innenfor blir like viktig som målet for rehabiliteringen. Det er
også en fare for at «enklere» former for rehabilitering og oppfølging av kreftpasienter faller utenfor definisjonen, selv om
kreftrammede kan ha god nytte av slik rehabilitering.
En annen innvending er at definisjonen i liten grad tar utgangspunkt i pasientens egne ressurser. Mange pasienter er opptatt
av hva de kan gjøre selv, og hvordan de kan få støtte til å klare
seg mest mulig på egenhånd. Det vil si at den faglig støttede
rehabiliteringen kommer som et tillegg til eller som del av pasientens rehabiliteringsprosess.
I følge definisjonen skal rehabiliteringen foregå innenfor en
tidsavgrenset periode, noe som ikke alltid vil være hensiktsmessig for kreftpasienter. Kreftsykdom kjennetegnes av et svingende pasientforløp hvor behovet for rehabiliteringstiltak, støtte
og oppfølging vil variere og ikke følger noen klar faseinndeling.
Det gjelder både de som er under behandling, eller som etter
en kreftsykdom lever med seneffekter.
En siste innvending til definisjonen er at den i liten grad vektlegger betydningen av pårørende/nærstående for rehabiliteringen. For en pasient kan støtte fra en pårørende/nærstående eller en likemann være like viktig i rehabiliteringsprosessen som
en fagperson. Disse inngår i liten grad i tverrfaglige prosesser.
Fosså m.fl. (2008) tar til orde for en videre definisjon av begrepet ved at den bør omfatte informasjon og råd om livsstil og atferdsendring, trygdespørsmål og mestring så vel som fysisk
opptrening, psykososiale støttetiltak og rekreasjon, alt avhengig
av kreftsykdommens prognose, behandling, forløp og seneffekter. De viser til at denne definisjonen er i overensstemmelse
med Verdens Helseorganisasjons definisjon av rehabilitering av
funksjonshemmede. Her ses rehabilitering på som en prosess
for å oppnå og opprettholde optimalt fysisk, sensorisk, intellektuelt, psykologisk og sosialt funksjonsnivå. Rehabilitering gir
funksjonshemmede de redskapene de trenger for å oppnå uavhengighet og selvråderett. En slik definisjon som åpner for et
bredere perspektiv på kreftrehabilitering er den vi har lagt til
grunn i vår undersøkelse.
Fordi respondentene kan sitte med sine egne fortolkninger av
begrepene, har vi også forsøkt å unngå å stille spørsmål om
deres samlede behov for rehabilitering, men i stedet fokusert
på enkelte tiltak. I denne undersøkelsen definerer vi rehabiliteringsbegrepet slik:
«Kreftrehabilitering kan noe forenklet defineres som tiltak som
skal bidra til at du kan klare deg best mulig på egen hånd og
delta i samfunnet og i familielivet mest mulig på lik linje med
andre på din alder».
Det kan hevdes å være en svakhet ved vår begrepsbruk at definisjonen åpner for at alt defineres som kreftrehabilitering. Samtidig er det betimelig å stille spørsmålet: Dersom en kreftpasient selv mener et tiltak bidrar til å bedre funksjonsevne eller
livskvalitet, er det ikke da rehabilitering? Et slikt perspektiv tar
brukermedvirkningen på alvor. Skal man i være i førersetet for
sin egen rehabilitering, må man også få være med på å define-

re egne behov, hva man kan gjøre selv og hva man ønsker støtte til. I denne undersøkelsen har vi derfor valgt å ta utgangspunkt i pasientens ønsker om rehabiliteringstilbud, heller enn i
definisjonen av rehabilitering.

1.3 Kreftpasienters rettigheter og tilbud
Om lag 2 av 3 overlever en kreftdiagnose i fem år eller mer.
Det lever i dag mer enn 200 000 personer i Norge som har eller har hatt kreft, og som lever med konsekvenser av sykdommen eller behandlingen i ulik grad (Helse- og omsorgsdepartementet 2013b). Kreftbehandling er forbundet med risiko for
utvikling av nye helseplager (seneffekter), f. eks tretthet (fatigue), smerter og ulike bevegelseshemninger. Når stadig flere
overlever kreft vil behovet for kreftrehabilitering øke. På den
annen side videreutvikles kreftbehandlingen og den blir mer
målrettet, slik at omfanget av seneffekter på sikt kan bli noe
mindre.
Ansvaret for rehabilitering innenfor helsetjenesten er delt mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten, jf. forskrift om habilitering og rehabilitering §§ 7 og 12. For mange
av kreftdiagnosene er det utviklet Nasjonale handlingsplaner
med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av
pasientene, men kun i enkelte av disse er det inkludert et eget
kapittel om rehabilitering. For de fleste av de nasjonale handlingsprogrammene mangler det informasjon om ernæring, fysisk aktivitet, psykososiale forhold og støttetiltak.
Ved Oslo Universitetssykehus får enkelte kreftpasienter tilbud
om poliklinisk dagrehabilitering. Dette tilbudet er finansiert
som et «Raskere tilbake»- tiltak og er beregnet for pasienter
som er helt eller delvis sykemeldt, personer som står i fare for å
bli sykemeldt og hvor behandlingstiltak antas å ha effekt. Her
kombineres tilbud om fysisk aktivitet, kosthold og samtaler
med sosionom.
Helseforetakene har også plasser ved rehabiliteringsinstitusjoner. Flere rehabiliteringsinstitusjoner har vist interesse for kreftpasienter: Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, Spesialsykehuset for rehabilitering i Stavern og Røros
Rehabiliteringssenter tilbyr døgnrehabilitering for enkelte grupper kreftpasienter. For å få tilbud om rehabilitering på disse institusjonene, må pasientene henvises fra sykehus eller fastlege. Montebello-senteret på Mesnali tilbyr kreftspesifikke kurs
kombinert med rekreasjon. Alle kan søke om opphold, men
oppholdet må godkjennes av lege.
En av utfordringene ligger i at hva som tilbys ved de ulike sykehusene varierer. I stor grad blir det opp til helsepersonell å holde en oversikt over og gi pasienter eller pårørende/nærstående
informasjon om tilbudene. Det er i liten grad standardiserte tilbud som alle pasienter får gitt sin diagnose.
Det finnes Lærings- og mestringssenter (LMS) ved alle helseforetak. Hovedaktiviteten ved LMS er gruppebasert opplæring
for pasienter og pårørende/nærstående i alle aldre. Hensikten
med opplæringen er å bidra til økt mestring for pasienter og
pårørende/nærstående med langvarige sykdommer og/eller
funksjonsnedsettelse.
Kommunene har fått nye oppgaver og mer ansvar med samhandlingsreformen (Helse- og omsorgsdepartementet 2009).

Gjennom helse- og omsorgstjenesteloven har de ansvar for å gi
sine innbyggere tilbud om habilitering og rehabilitering. For eksempel utvikles det kommunale lærings- og mestringssentra i
Bergen. Tilbudene i kommunene er under utvikling, men mange kommuner oppfyller ikke dette ansvaret per i dag. Ventetiden på rehabiliteringsplass, fysioterapi og ergoterapi har økt i
perioden 2008-2010 (Riksrevisjonen 2012).
Få kreftpasienter sendes hjem til sin kommune med en individuell plan om videre oppfølging fra kommunene. Dette gjelder
spesielt de palliative pasientene eller pasienter som har alvorlige og sammensatte behov. I slike tilfeller kan rehabilitering
være del av planen. De aller fleste kommuner har koordinerende enheter som skal bidra til at pasienter får et tilrettelagt tilbud. Retten til individuell plan har vært gjeldende siden 2001,
og den ble rettighetsfestet i Lov om pasientrettigheter (1999).
Fastlegene har en viktig rolle som medisinskfaglig koordinator
og som bidragsyter for å skape helhetlige og gode pasientforløp
innad i kommunene, og mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Den reviderte fastlegeforskriften, som trådte i kraft
1. januar 2012, tydeliggjør fastlegens medisinske koordineringsansvar. Flere pasienter får tilbud om for eksempel fysioterapi eller ergoterapi i kommunen ved å ta kontakt med fastlege.
Bistand fra Nav kan være en viktig del av rehabiliteringsprosessen. Det kan gis gjennom for eksempel avklaringstiltak eller arbeidsrettet rehabilitering. Målet med avklaringstiltak er å øke
pasientenes følelse av mestring, samt å avklare arbeidsevnen.
Arbeidsrettet rehabilitering skal bidra til at pasienten får kartlagt muligheter og begrensninger i forhold til arbeidssituasjonen eller arbeidsdeltakelse generelt. Det skal også legge til rette
for utprøving og arbeidstrening på arbeidsplassen eller andre
arenaer, i tillegg til opptrening, funksjonsfremmende trening,
livsstilveiledning og gruppebaserte aktiviteter rettet mot arbeidsrelaterte tema. Arbeidsrettet rehabilitering kan gis både
som dag- og døgntilbud.
I 2012 gav Kreftforeningen 30 millioner til opprettelsen av
kreftkoordinatorstillinger i kommuner over hele landet, og vil gi
ytterligere 10 millioner fra 2013, til sammen 40 millioner per
år i inntil tre år. Kreftforeningen har også initiert opprettelsen
av Vardesentrene, som er et samarbeid mellom Kreftforeningen
og Helseforetakene for å gi kreftrammede og pårørende/nærstående et omsorgstilbud som møter dagens og fremtidens behov for helhetlig kreftomsorg.
Det er også 13 frivillige, landsomfattende og selvstendige pasient- og likemannsorganisasjoner som tilbyr hjelp og støtte til
kreftrammede og pårørende/nærstående gjennom sitt organiserte likemannsarbeid.
Det finnes altså mange ulike tilbydere for pasienter og pårørende/nærstående, både offentlige og private. Som dette utdraget
av tilbud viser, blir det mye opp til pasienten selv å finne frem
til hva som er riktig for seg. Det finnes få standardiserte retningslinjer, eller oppskrifter, og det er store lokale variasjoner.
Det blir ofte opp til pasienten selv eller de gode hjelperne å
peke på muligheter. Som en kreftpasient sa: «Da jeg fikk kreft,
trodde jeg at jeg skulle ut på en charterreise der tilbudene jeg
skulle få var standardiserte. I stedet ble jeg en «backpacker»,
der jeg selv måtte finne ut av alt underveis».
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1.4 Tidligere forskning: Hva vet vi om rehabiliteringsbehov hos kreftrammede?
Helsedirektoratet publiserte i 2012 en kartlegging av rehabiliteringsbehovet til kreftpasienter. Kartleggingen konkluderer
med at det ikke finnes noe datagrunnlag som gjør det mulig å
tallfeste hvor mange kreftpasienter som har et rehabiliteringsbehov (Helsedirektoratet 2012). Det anslås imidlertid at cirka
30-40 % av pasientene har udekkede behov for tverrfaglig og
tversektoriell bistand i sine individuelle rehabiliteringsløp.
Kartleggingen fra Helsedirektoratet viser også til tall fra spesialisthelsetjenesten som dokumenterer at det er flest menn som
får tilbud i helseforetak, og at kvinner er overrepresentert ved
rehabiliteringsinstitusjonene. I tillegg er det forskjeller i tilbudene mellom helseregionene. Kartleggingen viser dessuten til at
representanter fra pasientorganisasjonene beskriver at det er
tilfeldig hvem som får hvilke tilbud.
Fafo gjennomførte i 2008 en undersøkelse hvor 1347
kreftrammede ble spurt om følgende rehabiliteringsbehov: Fysisk trening, fysioterapi, psykologisk rådgivning, samtale med
sosionom, kontakt med ergoterapeut, gruppesamtale og rekreasjonsopphold eller liknende (Fløtten m.fl. 2008). Totalt oppga
27 % at de hadde hatt stort behov for minst én av disse typene
støtte, mens 35 % oppga at de hadde noe behov for minst ett
av tiltakene.
Fafo- rapporten viste også at det ble rapportert størst behov for
fysioterapi (43 %), fulgt av fysisk opptrening (34 %) og psykologisk rådgivning (27 %). 24 % hadde behov for rekreasjonsopphold og like mange for gruppesamtale, mens 19 % hadde
behov for samtale med sosionom og 6 % kontakt med ergoterapeut. Studien viser også at 37 % ikke har behov for noen av
rehabiliteringstiltakene de ble spurt om. 40 % oppgir å ha
minst ett udekket behov. Kanskje er det slik at disse pasientene
ikke reelt sett har et behov, men det kan også skyldes at de har

andre behov enn de behovene det er blitt stilt spørsmål om i
undersøkelsen.
Nasjonalt kompetansesenter for langtidseffekter etter kreftbehandling ved Oslo Universitetssykehus analyserte Fafo- materialet nærmere (Thorsen m.fl. 2011). Studien viser at flertallet
av de spurte rapporterte om minst ett rehabiliteringsbehov, og
2/3 hadde behov for to eller flere tilbud. Thorsen m.fl. har, i likhet med denne rapporten, også sett på variabler som kan forklare hvem som har mange rehabiliteringsbehov. De konkluderer blant annet med at høy alder og det å bo med en partner
minsker sannsynligheten for hvert enkelt av behovene, mens
det å ha fått cellegift eller å ha endret jobbstatus på grunn av
kreftsykdommen, øker sannsynligheten for alle behovene.
Det er gjort få studier som identifiserer hva som kjennetegner
kreftpasienter som har et høyt rehabiliteringsbehov. En norsk
oppfølgingsstudie av pasienter med testikkelkreft viser at fatigue og høyt nivå av angst/depresjon har sammenheng med
lavt utdanningsnivå, lav sosioøkonomisk status, engstelig personlighet og dårlig sosialt nettverk (Orre 2008). Dette er faktorer som kan identifiseres tidlig i sykdomsforløpet, og helsepersonell kan således være mer oppmerksomme mot pasienter i
risikogruppen.
Både kartleggingen fra Helsedirektoratet og Thorsen m.fl. avdekker et stort behov for mer kunnskap om rehabilitering blant
kreftpasienter. Med denne kartleggingen vil Kreftforeningen og
pasientorganisasjonene gi et supplement til den mangelfulle
forskningen. Det finnes ingen tilsvarende undersøkelse på et så
stort utvalg av kreftrammede pasienter i Norge (N=2971).
Målet er å fremme en tydelig brukerstemme. Undersøkelsen
inkluderer respondenter fra de fleste pasientorganisasjonene
tilknyttet Kreftforeningen, og inkluderer spørsmål om flere typer
rehabiliteringsbehov enn de andre undersøkelsene nevnt ovenfor, for eksempel behovet for å snakke med en likemann og behovet for kunnskap om ernæring.

2. Utvalg og metode
2.1 Materiale og metode
Problemstillingene og spørreskjemaet ble utviklet vinteren
2012 i samarbeid med pasientforeninger tilknyttet Kreftforeningen1 , og ble godkjent av Regional etisk komite Midt-Norge.
Utvelgelsen av spørsmålene i spørreskjemaet ble foretatt på
bakgrunn av tidligere undersøkelser i Kreftforeningen, erfaringsbasert kunnskap og etter innspill fra pasientforeningene.
Et utkast til skjema ble deretter testet på et utvalg kreftrammede.
Datamaterialet ble samlet inn i perioden 1. juni – 1. september
2012 ved hjelp av datainnsamlingsprogrammet SurveyXact.
Det ble foretatt to purringer. Alle medlemmer i pasientforeninger som hadde registrert epostadresse fikk et elektronisk
spørreskjema med i hovedsak kvantitative (lukkede), men også
noen kvalitative (åpne) spørsmål.

2.2 Utvalg, representativitet og generaliserbarhet
Foreningene som deltok i undersøkelsen er:
– Munn- og halskreftforeningen - strupeløse, permanent trakeostomerte og andre med varig funksjonsnedsettelse etter
skade, operasjon eller strålebehandling i hode- og halsområdet, samt pårørende
– Ungdomsgruppen i Kreftforeningen (UG) -unge kreftpasienter (alder 15-35 år) og deres pårørende
– Blodkreftforeningen - stamcelletransplanterte og personer
som har leukemi og andre blodrelaterte sykdommer, samt
pårørende
– Brystkreftforeningen - pasienter med brystkreftdiagnose eller
påvist mutasjon i brystkreftgener
– CarciNor - personer med nevroendokrine tumorer/kreft (NET)
og deres nærstående
– Gynkreftforeningen - kvinner som har eller har hatt gynekologisk kreft

– Prostatakreftforeningen (PROFO) - menn som har eller har
hatt prostatakreft
– Lymfekreftforeningen - personer som har eller har hatt lymfekreft og deres pårørende
– Lungekreftforeningen - personer som har eller har hatt lungekreft og deres pårørende
– Hjernesvulstforeningen - personer som har eller har hatt
hjernesvulst og deres pårørende
Totalt mottok 4837 personer spørreskjemaet, og av dem besvarte 2971 personer skjemaet. Det utgjør en svarprosent på
61 %, noe som er en relativt høyt.
Skjemaene ble først sendt ut til 5622 respondenter som utgjorde «utvalget» til undersøkelsen. Utvalget besto av medlemmene i foreningene med registrert e-postadresse. I utgangspunktet
ønsket vi kun å sende skjemaet ut til de som selv har eller har
hatt kreft. Da enkelte foreninger ikke skiller mellom de som
selv har vært rammet av kreft og andre medlemmer, ble vi i
disse tilfellene nødt til å sende skjemaet til alle. 5 % av de som
fikk skjemaet oppgir ikke å ha hatt kreft, og er derfor ikke tatt
med i analysene.
785 av de 5622 respondentene hadde en ikke-fungerende
e-post, eller hadde avsluttet sitt forhold til pasientforeningen. Vi
har ikke registrert hvilken pasientforening disse tilhørte, slik at
disse ikke er fjernet i utvalgskolonnen i tabellen nedenfor. Det
forklarer at svarprosent i alle foreningene tilsynelatende er lavere enn 61 % - og totalt sett nede på 53. Disse «feil-registrerte»
personene bør imidlertid fjernes – og da blir de riktige tallene
for undersøkelsen; N=4837 og svarprosent= 61. Tabellen under viser antall medlemmer i foreningene, utvalg, antall svar og
svarprosent.

Tabell 1. Tabellen viser oversikt over pasientforeningene, medlemmer, utvalg, antall svar og svarprosent.
Forening

Medlemmer2 i foreningene

Utvalg

Antall svar (N)

Svarprosent

Munn- og halskreftforeningen

584

184

105

57

Ungdomsgruppen (UG)

1334

244

124

51

Blodkreftforeningen

495

370

166

45

Brystkreftforeningen

10556

1470

881

60

CarciNor

386

278

114

41

Gynkreftforeningen

566

228

106

47

Prostatakreftforeningen (PROFO)

2337

1711

864

51

Lymfekreftforeningen

758

684

384

56

Lungekreftforeningen

386

111

66

60

Hjernesvulstforeningen

301

342

161

47

17703

5622

2971

Total
1

8

2

Unntaket er Norilco og Barnekreftforeningen som ikke er med i undersøkelsen.
Betalende medlemmer innrapportert til Kreftforeningen per 31.12.2011.
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Tabell 2. Sosiale bakgrunnsvariabler for utvalget.

Pasientforeningenes prosentfordeling i undersøkelsen

Carcinor

UG

4% 4%
Brystkreft

PROFO

30 %
29 %

4%

5%

2%

13 %

6%

3%

Gynkreft
Munn- og hals

Hjernesvulst
Lungekreft

Margen
Lymfekreft

Figur 1. Fordelingen blant pasientforeningene, i prosent
Figuren over viser foreningenes andel i vårt datamateriale. At
andelene varierer i så stor grad er både et resultat av hvor mange som lever med diagnosen, hvor mange medlemmer de ulike
foreningene har og hvor mange svar vi har fått fra hver enkelt
forening.

Kjønn

Prosent

N=Total

Menn

41

975

Kvinner

59

1412

Total

100

2387

Alder

Prosent

N=Total

Under 30

3

89

30-39 år

6

178

40-49 år

14

381

50-59 år

27

769

60-69 år

33

934

70-79 år

15

428

Over 80 år

2

52

100

2831

Utdanning

Prosent

N=Total

Grunnskole

16

431

Videregående skole/gymnas

28

795

Universitet eller høgskole (1-4 år)

35

994

Universitet eller høgskole (mer enn 4 år)

21

600

100

2820

Total

Total

Med unntak av kjønnsfordelingen i Brystkreftforeningen og i
Prostatakreftforeningen, vet vi ikke så mye om fordelingen av
kjønn, alder og utdanning i pasientforeningene, ettersom dette
ikke registreres hos den enkelte forening. Vi må også ta høyde
for at medlemmene i pasientforeningene er en selektert gruppe, det er ikke tilfeldig hvilke personer som melder seg inn i slike foreninger.
I denne undersøkelsen er kjønnsfordelingen på 41 % menn og
59 % kvinner, noe som tilsvarer kjønnsfordelingen for de som
har eller har hatt kreft i samfunnet for øvrig. Insidenstallene fra
Kreftregisteret viser at det er litt flere menn enn kvinner som får
kreft, men at kvinner lever lenger med sin kreft (Cancer in Norway 2010). Disse tallene kan forklares med at kvinner er yngre
enn menn når de får diagnosen (under 60 år), og at kvinner
generelt sett lever lenger enn menn.
Når det gjelder aldersfordelingen er vårt utvalg noe ungt i forhold til kreftpasienter for øvrig. Hos menn oppstår 78 % av
krefttilfellene hos personer etter 54 års alder, og hos kvinner er
andelen 86 % (Folkehelseinstituttet 2010). Hvordan det kan
sees i sammenheng med medlemspopulasjonen i pasientforeningene har vi ikke gode nok tall på. Antallet innenfor de fleste
aldersgrupper er stort nok til å kunne gi valide analyser på alder der det er relevant. Unntaket er for de over 80 år og de under 30 år, der svarprosenten er lav.
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Som tidligere påpekt, er det en overvekt av respondenter med
høy utdanning i utvalget. Vi vet at det ellers i samfunnet er en
korrelasjon mellom høy utdanning og medlemskap i lag og
foreninger (Statistisk sentralbyrå 2011). Vi vet også at det i forhold til de fleste kreftdiagnoser ikke finnes noen sosial gradient
eller sosial ulikhet i hvem som rammes. Unntakene er lungekreft og diagnosene som Munn -og halskreftforeningen inkluderer, disse kreftformene forekommer hyppigere i lavere sosiale
lag. Brystkreft forekommer hyppigst blant kvinner i høyere sosiale lag, og prostatakreft forekommer hyppigere blant menn i
høyere sosiale lag (Sosial- og helsedirektoratet 2005). Ettersom en såpass stor andel i vårt utvalg kommer fra Brystkreftforeningen og PROFO, er det derfor ikke overraskende at det er
en overvekt av høyt utdannede i vårt materiale.
I følge Statistisk sentralbyrå bor 11 % av innbyggerne i Norge i
kommuner med under 5000 innbyggere, mens 60 % bor i
kommuner hvor det bor over 20 000. Det betyr at vårt datamateriale er helt i tråd med hvordan fordelingen er i Norge for øvrig.
Det kan tenkes at vårt inkluderingskriterium, som var registrert
e-postadresse, gjør utvalget noe skjevt. Det kan være en sammenheng mellom hvorvidt man har en e-postadresse eller ikke,
og alder og utdanning. Denne undersøkelsen tar imidlertid sikte på å gi generaliserbare resultater til å være gyldig for de diagnosegruppene pasientforeningene dekker.
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3. Konsekvenser av kreftdiagnose og behandling
I dette kapittelet vil vi se på hvordan kreftpasientene opplever
konsekvensene av alvorlig sykdom og tøff behandling. Målet
med rehabiliteringstiltak er å bedre funksjonsevnen i dagliglivet
eller arbeidslivet. Dersom pasientene opplever at funksjonsevnen er god, vil vi anta at de enten har fått god rehabilitering eller at behovet for rehabilitering er lavt. Behovet for rehabilitering antas å være større hvis en pasient har seneffekter. Hvilke
seneffekter den enkelte opplever, vil også si noe om hvilke typer av tilbud som er nødvendige.

hjernesvulst og økt fare for kognitiv svikt. Seneffekter kan ha
varierende alvorlighetsgrad.
Seneffekter kan påvirke livskvaliteten. De direkte seneffektene
som for eksempel smerter eller fatigue, kan føre til indirekte seneffekter som problemer med å komme seg tilbake i jobb, økonomiske problemer eller samlivsproblemer. Gode rehabiliteringstiltak kan forebygge eller begrense seneffekter. Det er for
eksempel god evidens på at fysisk aktivitet under og etter kreftbehandling har positiv effekt på fatigue, fysisk funksjon og livskvalitet (Faanes m.fl. 2012). Likevel har vi fortsatt lite systematisk kunnskap om hvilke rehabiliteringstiltak som faktisk
forebygger seneffekter (Loge m.fl. 2008).

Dessverre medfører kreftbehandling en viss risiko for å utvikle
seneffekter. Medikamenter, kirurgi, stråling og transplantasjoner er livreddende, men kan gi varige skader. Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling anslår at cirka 10 % av dagens over 200 000 norske kreftoverlevere har
eller vil utvikle alvorlige seneffekter (Nasjonal kompetansetjeneste 2013). En seneffekt er et helseproblem som kan oppstå
som konsekvens av kreftbehandlingen og som vedvarer mer
enn et år etter at pasienten er ferdig behandlet. Seneffekter kan
også være helseproblemer som oppstår etter at kreftbehandlingen er ferdig. En av seneffektene som rammer flest er fatigue.
Andre seneffekter kan være mer vanlig for noen diagnosegrupper enn for andre, for eksempel er det en sammenheng mellom

Seneffekter

3.1 Hvor utbredt er de ulike seneffektene?
Vi ba respondentene ta stilling til i hvilken grad de opplevde direkte seneffekter som økt tretthet, seksuelle problemer, konsentrasjonsvansker, fysiske smerter, psykiske problemer, lymfeødem, bevegelseshemninger, hjerte og lungeproblemer og
nedsatt taleevne. Vi ba dem også ta stilling til indirekte effekter
som samlivsproblemer, problemer med å komme tilbake til
jobb eller økonomiske problemer.

Stor grad

Liten grad

Noen grad

Ikke i det hele tatt

Av de direkte seneffektene opplever nesten 80 % økt tretthet
og fatigue, og 64 % opplever seksuelle problemer. En høy andel opplever også fysiske smerter, psykiske vansker eller bevegelseshemninger. Av de indirekte seneffektene opplever 28 %
at de i stor grad eller i noen grad har hatt problemer med å
komme tilbake i jobb.
Våre funn viser altså at en høy andel rapporterer om seneffekter etter kreftbehandling, og særlig rapporteres det om fatigue.
Andre studier har vist at 25-30 % av langtidsoverlevere etter
lymfomer, bryst- og livmorhalskreft er plaget med kronisk fatigue (Kåresen og Wist 2012).Tretthet og energiløshet kan også
være en del av psykiske lidelser, primært depresjoner, men de
langt fleste kreftoverlevere med fatigue er ikke deprimerte (Kåresen og Wist 2012). Også i kartleggingen til Helsedirektoratet
(Helsedirektoratet 2012) går det frem at pasientforeningene etterlyser en styrking av rehabiliteringen knyttet til fatigue som
seneffekt.

3.2 Hvordan påvirkes yrkestilknytningen?
Det er viktig for de fleste i yrkesaktive alder som har overlevd
en kreftdiagnose å tilhøre et sosialt arbeidsfellesskap og kunne
forsørge seg selv. Det er derfor viktig for pasienten, deres familier og for samfunnet i sin helhet, at de som har mulighet kommer tilbake til tilpasset arbeid relativ raskt. For å klare dette vil
noen ha behov for medisinsk eller psykososial oppfølging eller

tilpasset opptrening. Både tilrettelegging og rehabilitering kan
være viktige tiltak for å kunne stå i jobb. Enkelte vil ha behov
for veiledning inn mot nytt arbeid, eller omskolering. Noen kan
kombinere arbeid med sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.
Sett i et femårsperspektiv, viser Fafos rapport at kreftdiagnosen
har betydning for sysselsettingen blant kvinner, mens den har
mindre betydning for menn (Fafo 2008). Sammenliknet med
en normalbefolkning, falt yrkesdeltakelsen blant kreftrammede
menn i perioden 1998-2004 fra 74-68 %, mot 77-71 % i
normalbefolkningen. Blant kvinner i samme periode, falt yrkesdeltakelsen blant de kreftrammede med 69-59 %, mot et fall
på 71-67 % i normalbefolkningen.
Våre analyser viser at 25 % av de som fikk diagnosen for tre år
siden eller mer, erfarer store eller noen problemer med å komme tilbake i jobb eller utdanning på grunn av sykdommen eller
behandlingen. I analysen er yrkestilknytningen før respondenten ble syk sammenliknet med dagens yrkestilknytning. Den
påvirkes også av andre faktorer som vi ikke har kontrollert for,
som for eksempel annen sykdom, så tallene må tolkes med
forsiktighet. Sammenlikningen gir likevel en indikasjon på i
hvilken grad kreftrammede faller ut av arbeidslivet, uten at vi
kan konkludere med at det er kreftdiagnosen som er årsaken til
det.

Tabell 3. Dagens yrkestilknytning fordelt på yrkestilknytning på diagnosetidspunktet (N=1850).
På diagnosetidspunktet

23

Seksuelle problemer

20

21

Økt trøtthet/fatigue

12

10

Konsentrasjonsvansker
Fysiske smerter

7

Økonomiske problemer

6

Samlivsproblemer

5

Bevegelseshemming

4

17

Psykiske vansker

4

16

0

28
43
62

24

10

14

8

72
24
31

49

15

74

40

60,7

6,5

39,0

Midlertidig utenfor arb.livet

10,0

69,6

23,4

Uføretrygdet

12,5

19,6

13,4

Alders- eller tidligpensjonist

16,2

2,2

1,2

Student/skoleelev

0,6

2,1

23,0

Sum %

100

100

100

(1722)

(46)

(82)

Blant de som var yrkesaktive på diagnosetidspunktet er 60,7
% i jobb i dag, 22,5 % er uføre eller midlertidig utenfor arbeidslivet. Det er sannsynlig at dette for mange har sammenheng med kreftdiagnosen.

82
20

Sysselsatte

Det er kun de som var sysselsatte, studenter/skoleelever eller
midlertidig utenfor arbeidslivet (arbeidsledige, permitterte,
hjemmeværende, på arbeidsmarkedstiltak og som mottok rehabiliterings- eller arbeidsavklaringspenger) ved diagnosetidspunktet som er tatt med i analysen.

55

12

Student/skoleelev

(N)

60

Figur 2. Seneffekter blant pasientforeningenes medlemmer, i prosent.
12

36

18

11

4

Nedsatt taleevne 2 4

58

29

14

Midl. utenfor arb.livet

I dag

22

14

21

Lymfødem

Hjerte/lungeproblemer 3

26

26

Sysselsatte

36

31

16

Tilbake til jobb/utd.

21

60

80

100

Tilknytningen til arbeidslivet etter en kreftsykdom varierer også
med kreftdiagnose og type behandling. De som har vært ram-

met av lungekreft har dårligst prognose for å være i arbeid,
mens prognosen er god ved hudkreft. Sysselsatte med lav utdanning er de som oftest endrer sysselsettingsstatus og hovedbeskjeftigelse (Fafo 2008). Gudbergsson fant i sitt doktorgradsarbeid fra 2007 at kreftoverlevere med bryst-, testikkel- og
prostatakreft som var i arbeid, hadde omtrent like høy stillingsprosent som arbeidstakere uten kreft (Gudbergsson 2007).
Gudbergsson m.fl. (2010) har sammenliknet korttids- og langtidssykemeldte kreftpasienter for å identifisere faktorer som bidrar til langtidssykemeldinger. De viser at de langtidssykemeldte i større grad har lavere utdanning, økonomiske problemer,
mottar kombinerte behandlingsformer og har lavere selvrap-
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portert psykisk helse, livskvalitet og arbeidsevne. De rapporterte også i større grad enn de korttidssykemeldte om behov for
oppfølging som psykoterapi, fysisk aktivitet og psykososial støtte.

Av de direkte seneffektene opplever nesten 80 % av respondentene økt tretthet og/eller fatigue, og 64 % rapporter om seksuelle problemer. En høy andel opplever også fysiske smerter
og psykiske vansker.

3.3 Oppsummering

En stor andel i vårt utvalg har også hatt utfordringer med indirekte effekter som det å komme seg ut i arbeidslivet etter en
kreftdiagnose. I vårt utvalg er det de som fra før av sto utenfor
arbeidslivet (studenter eller personer som var midlertidig utenfor arbeid), som ser ut til å ha hatt størst problemer med å
komme i arbeid.

Denne undersøkelsen bekrefter at omfanget av seneffekter og
konsekvensene av dem er betydelige. Dersom seneffektene
kan dempes/reduseres, eller dersom pasienter kan lære seg å
mestre seneffektene, kan man tenke seg at dette ville gi store
effekter for den enkeltes livskvalitet og deltakelse, for pårørende/nærstående og for samfunnet.

4. Behov og tilbud
Dette kapitlet omhandler hvilke behov kreftpasienter rapporterer at de har hatt, og hvilke behov de opplever å ha fått dekket.
Vi ser også på hvordan behovet er fordelt, og hvilke faktorer
som er med på å forklare at noen kreftrammede har få behov,

mens andre har mange. I tillegg belyser vi hvorfor noen takker
nei til tilbud de mener de har behov for, samt hvorvidt de ulike
rehabiliteringstilbudene når fram til de som faktisk har behov
for dem.

Andel med ulike behov

Sum alle med behov

Å snakke med en likemann
Samtale(r) med en fagperson
om livssituasjonen din og evt.
din familie
Kurs om hvordan du bedre kan
mestre din nye livssituasjon?
Opptrening (og/eller lymfødembehandling) med fysioterapeut
Hjelp til å sette deg inn i hvilke
rettigheter du har i forhold til
økonomiske ytelser o.l.
Opphold på et
rehabilteringssenter
Kostholdsveiledning
Organisert treningstilbud
Seksualrådgivning
Å delta i en selvhjelpsgruppe
Bistand til å komme tilbake
til arbeid utdanning
Praktisk hjelp i hjemmet
(barnepass, husarbeid e.l.)
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Figur 4. Andel personer som oppgir de ulike rehabiliteringsbehovene, i prosent.

4.1 Hva rapporterer kreftpasienter at de har behov
for?
Respondentene fikk spørsmål om de har hatt behovene som
står beskrevet i figuren overfor, en eller flere ganger etter at
kreftdiagnosen ble stilt. Siden dette er en undersøkelse om
kreftrehabilitering, har vi antatt at de kun har svart bekreftende
dersom behovene helt eller delvis har hatt en sammenheng
med kreftsykdom, uten at vi med sikkerhet kan si dette.
Alt i alt viser denne undersøkelsen at respondentene har hatt
forholdsvis omfattende behov for ulike typer av oppfølging og
veiledning etter sin kreftsykdom. De tre mest rapporterte behovene omhandler psykososial støtte i ulik form: Å snakke med
en likemann (63 %), samtale(r) med en fagperson om livssituasjonen din og evt. din familie (57 %) og kurs om hvordan du
bedre kan mestre din nye livssituasjon (51 %).
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Dersom vi sammenlikner våre funn med Fafo- rapporten fra
2008, finner vi at det er en større andel som rapporterer om
behov i vår undersøkelse. Som nevnt i kapittel 1.4, var følgende tre behov mest hyppig rapportert i Fafo-rapporten: fysioterapi (43 %), fulgt av fysisk opptrening (34 %) og psykologisk
rådgivning (27 %). Selv om andelen med behov er høyere i vår
undersøkelse, ser vi at dersom vi sammenlikner behovet for fysioterapi og trening med tallene fra Fafo-rapporten, er det kun
små forskjeller når det gjelder behovet for fysioterapi (47 %
mot 43 %) og fysisk trening (38 % mot 34 %). Andelen som
har hatt behov for å delta i en selvhjelpsgruppe og andelen
som har hatt behov for å delta i en gruppesamtale, er nesten
lik med 23 % mot 24 %.
Vår undersøkelse viser at nesten 60 % har hatt behov for å
snakke med en fagperson om sin livssituasjon, mens Fafo-studien viste at 27 % hadde behov for å snakke med en psykolog.
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I vår undersøkelse har vi ikke definert betegnelsen fagperson
ytterligere, så fagpersonen kan her omfatte psykolog, kreftsykepleier, lege eller andre.
I vår undersøkelse fremgår det at psykososial støtte samlet sett
er et fremtredende behov. Det kan være vanskelig å få beskjeden om at man har fått en kreftsykdom fordi sykdommen i seg
selv er alvorlig, og den medfører smerte og tøffe behandlinger.
Og når behandlingen er over kan det oppstå usikkerhet og
angst knyttet til redselen for tilbakefall, i tillegg til indirekte og
direkte seneffekter. En pasient som Kreftforeningen har vært i
kontakt med uttrykte det slik: “En soldat som har tjenestegjort i
Afghanistan får debriefing etter at han har kommet hjem igjen.
Etter at krigen hadde pågått i kroppen min i mange år og ødelagt deler av den, kunne også jeg trengt en debriefing”.
Det å møte andre i samme situasjon, for eksempel gjennom
samtaler med en likemann, fremstår som et tydelig behov. Evalueringer Kreftforeningen har gjennomført knyttet til våre kurs
og grupper, peker i samme retning. Pasientene peker gjennomgående på at det viktigste for dem har vært å møte andre samme situasjon. Stortingsmeldingen «Morgendagens omsorg» peker også på at likemannsarbeidet må videreutvikles (Helse- og
omsorgsdepartementet 2013a). Den som har levd med utfordringene knyttet til det å ha en kreftsykdom, har en kompetanse som andre kan dra nytte av i sin egen sykdomsprosess.
Vi må imidlertid ta høyde for at behovet for å snakke med en likemann kan være noe overrepresentert i vårt utvalg sammen-

liknet med kreftrammede generelt. Utvalget vårt består som
nevnt av medlemmer i pasientforeninger, og likemannsarbeid
er pasientforeningenes kjernevirksomhet. Det er derfor sannsynlig at en stor del av motivasjonen for å melde seg inn i en
forening er knyttet til det å treffe likesinnede, eller at man har
fått kjennskap til foreningen gjennom å ha møtt en av foreningenes likemenn.
Enkelte kan i etterkant av en kreftsykdom oppleve sorg, savn
eller depresjoner. Mange pasienter har under sin behandling
vært i kontakt med ulike instanser, og flere ulike leger og pleiere. Flere av disse møtene har vært preget av dårlig tid blant
helsepersonell, og pasientene opplever at de har for mange
personer å forholde seg til. Mestring av egen livsituasjon og det
å se muligheter og ressurser etter alvorlig sykdom, krever ofte
at det er noen å diskutere med. Både fagpersoner og likemenn
kan være gode veivisere på veien, men denne undersøkelsen
viser at det er mange som har opplevd å ha et slikt behov, uten
at dette er blitt møtt.

4.2 Hvordan fordeler behovene seg?
Som vi har vist tidligere i rapporten, oppgir ikke alle kreftpasienter at de har samme behov for rehabiliteringstiltak. Til nå har
vi sett på hvor stor andel som har de ulike behovene, uten at vi
har kunnet si noe om hvor mange ulike rehabiliteringsbehov
hver enkelt kreftrammet har. Er det slik at antall behov er skjevt
fordelt blant de kreftrammede?

Behov og tilbud

Ikke fått

Fått tilbud

Økonomiske rettigheter
Samtale med fagperson
Likemann
Kostholdsveiledning
Organisert trening
Kurs
Seksualrådgivning
Selvhjelpsgruppe
Hjelp i hjemmet
Rehabiliteringssenter
Fysioterapi
Bistand til arb./utd.
0

Tabell 4. Fordeling av behov, i antall og prosent.
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Figur 5. Andel med ulike behov fordelt på fått tilbud/ikke fått tilbud, i prosent.

Antall behov
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Totalt

%

7

9

11

12

11

11

9

8

7

6

5

3

1

100

N

196

227

294

304

293

283

248

221

176

150

131

83

27

2633

Som det fremgår av tabellen, oppgir de aller fleste som rammes
av kreft at de har behov for ett eller flere rehabiliteringstiltak. I
gjennomsnitt rapporterer de spurte at de har 4,8 behov hver.
Det er kun 7 % av våre respondenter som oppgir ikke å ha
noen av behovene vi har stilt spørsmål om. Thorsen m.fl.
(2011) finner imidlertid i sin studie at det var hele 37 % som
oppgav at de ikke hadde noen behov i det hele tatt, og totalt
60 % hadde ingen eller bare ett behov. Den store forskjellen fra
våre tall, kan skyldes at vi har spurt om flere og andre behov.
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4.3 Hvordan er forholdet mellom behov og tilbud?
I dette kapittelet vil vi undersøke hvor mange som har hatt ulike behov totalt sett, og hvilke av disse behovene som har blitt
møtt med et tilbud. Vi vil også undersøke hvorfor noen velger å
takke nei til et tilbud de har behov for. Selv om det sistnevnte
ikke gjelder for mange, er det er likevel viktig å kjenne årsakene, da slik kunnskap kan bidra til tilpasninger som gjør at flere
benytter seg av tilbudene.

Det er størst udekket behov for bistand til å sette seg inn i hvilke rettigheter man har i forhold til økonomiske ytelser o.l. (27
%). Det er også et udekket behov for samtale med en fagperson (23 %). Mange rapporterer også om at de har savnet et tilbud om å få snakke med en likemann (21 %) eller med andre
som er i tilsvarende livssituasjon, og en høy andel har ikke fått
tilbud om kostholdsveiledning (21 %). Selv om behovet har
vært stort for fysioterapi og rehabiliteringssenter, så er dette et
tilbud de fleste har fått. Bare 10 % har manglet et tilbud om fysioterapi, og 11 % har ikke fått et tilbud om opphold på rehabiliteringssenter.
Først og fremst avdekker undersøkelsen vår at det er store,
udekkede behov blant kreftpasienter. Det er noe uventet at så
mange av dem som har hatt et behov for veiledning om økonomi og rettigheter, ikke har fått dekket dette behovet. Sykdom
kan medføre både reduksjon i inntekt for eksempel ved overgang fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger, økte utgifter til
medisiner og oppholdsutgifter for pårørende/nærstående. De
fleste sykehus med en omfattende kreftbehandling har et sosionomtilbud som skal kunne gi veiledning, men her er det geografiske forskjeller i tilbudet. Nav skal gi veiledning om sine
ytelser, likevel viser undersøkelsen at pasientenes behov ikke
har blitt møtt.

Det kan være grunn til å sette spørsmålstegn ved om pasienter
får ulik informasjon om økonomiske støtteordninger som følge
av helsearbeidernes ulike kompetanse. Denne antakelsen understøttes av Grønningssæter m.fl. (2007), som i sin undersøkelse finner at kreftpasienter både i sine kvalitative og kvantitative data rapporterer at helseprofesjonene hadde for liten
kunnskap om økonomiske støtteordninger som kreftrammede
kunne benytte seg av.
Respondentene i denne undersøkelsen er medlemmer av likemannsforeninger. Til tross for dette, opplever mange at de ikke
har fått tilbud om å snakke med en likemann. En forklaring
kan være at en del av foreningene og deres formaliserte likemannsarbeid er relativt nystartet. Det er også rimelig å anta at
behovet for å snakke med en likemann i enda mindre grad blir
møtt dersom man ikke er medlem av en pasientorganisasjon.
Det er imidlertid ingen automatikk i at man velger å benytte
seg av et tilbud selv om man har hatt behov for det. Tall fra vår
undersøkelse viser likevel at det er forholdsvis få som har takket nei til tilbud de har et behov for. Opphold på rehabiliteringssenter og kurs i hvordan du bedre kan mestre din nye livssituasjon er de behovene som flest har takket nei til, til tross for
at de har rapport et behov.
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Tabell 5. Årsaker til å takke nei til et tilbud man har hatt behov for, i prosent.
Årsak

Tabell 6. Andel som har hatt behov for tilbud, men som ikke har fått tilbud, og andel som har fått tilbud, men
ikke har hatt behov, i prosent

Rehabiliteringssenter

Kurs

Usikker på behovet

31

36

Tidspunktet var ikke riktig

26

15

Annet

19

15

Hadde ikke lyst

9

7

Kolliderte med jobb- eller studiesituasjon

8

14

For lang reisevei

5

9

For tidkrevende

1

4

For dyrt

1

0

Sum %

100

100

(N)

180

169

Vi ser av tabellen at usikkerhet rundt behovet er den viktigste
årsaken til at noen takker nei. En annen hovedårsak er at tidspunktet ikke er riktig. Tilbudet har altså ikke kommet når man
har trengt det eller kunne benyttet seg av det. Det er også mange som oppgir at de ikke har funnet et svaralternativ som passer, og krysset av for «annet». Vi har også bedt disse oppgi årsak. Forklaringer som går igjen for begge tiltakene er at man
fremdeles er under behandling eller er for syk. Det er også flere
som sier at de har manglet energi og overskudd. Paradoksalt
nok kan det som tiltaket er ment å forbedre i seg selv være årsaken til at man ikke benytter seg av tilbudet.
En annen forklaring som går igjen for de som har takket nei til
et rehabiliteringsopphold, er at de ikke ville være borte fra
familiemedlemmer, eller at det var andre familieforpliktelser
som holdt dem hjemme. Blant de som har takket nei til kurs
blir manglende forståelse eller støtte på hjemmebane nevnt
som årsak.
Det er flere som har takket nei til kurs enn til rehabiliteringssenter på grunn av at det kolliderer med jobb- eller studiesitua-
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sjon. Kanskje skyldes det at det er lettere å få fri eller spørre om
å få fri til et rehabiliteringsopphold, eller at slike opphold gjerne
kommer mens man ennå er sykmeldt eller mottar arbeidsavklaringspenger. Det er faktisk også flere som takker nei til kurs
på grunn av lang reisevei, enn som takker nei til rehabiliteringsopphold av samme årsak. Forklaringen kan være at et
kurs kan strekke seg over flere dager uten overnatting mellom,
og at mye reising og det å forplikte seg til et tilbud kan være
vanskelig.

4.4 Treffer tilbudene?
Vi har allerede sett at det er mange kreftrammede som opplever ikke å få dekket ulike rehabiliteringsbehov, men det kan
også være pasienter som opplever å få tilbud de ikke har behov
for. Dersom vi ser disse to gruppene opp mot hverandre sier
det noe om hvor treffsikre de ulike rehabiliteringstilbudene er.
Kan det være slik at et tilbud når mange nok, men at det ikke
når de rette personene?

Har du på et eller annet tidspunkt etter at
kreftdiagnosen blitt stilt hatt behov for?

Har ikke fått tilbud,
men hatt behov

Tilbud,
men ikke behov

Å snakke med en likemann (en som har hatt samme
sykdom som deg)

21

10

Samtale(r) med en fagperson om livssituasjonen din og
evt. din familie

23

10

Kurs om hvordan du bedre kan mestre din nye
livssituasjon?

18

13

Opptrening (og/eller lymfeødembehandling) med
fysioterapeut

10

5

Hjelp til å sette deg inn i hvilke rettigheter du har i forhold
til økonomiske ytelser o.l.

27

6

Opphold på et rehabiliteringssenter

11

15

Kostholdsveiledning

21

7

Organisert treningstilbud for kreftrammede/alvorlig syke

19

10

Seksualrådgivning

17

8

Å delta i en selvhjelpsgruppe

16

8

Bistand til å komme tilbake til arbeid utdanning

10

6

Praktisk hjelp i hjemmet (barnepass, husarbeid e.l.)

15

2

Tabellen viser at de som får tilbud om ulike rehabiliteringstiltak
i stor grad opplever å ha behov for dem, og at det kun er unntaksvis at kreftrammede får tilbud de ikke har behov for. Kun 5
% har fått tilbud om fysioterapi uten at de har hatt behov for
det. At flere har takket nei til opphold på rehabiliteringssenter,
viser viktigheten av å ha kreftomsorgstilbud i nærheten av
hjemstedet.

4.5 Oppsummering
Vår undersøkelse viser at de kreftrammede rapporterer om et
stort, udekket behov for rehabiliteringstilbud. I snitt melder re-

spondentene om 4,8 behov hver. De tre mest rapporterte behovene omhandler psykososial støtte i ulik form: Å snakke med
en likemann, samtale(r) med en fagperson om livssituasjonen
din og evt. din familie og kurs om hvordan du bedre kan mestre din nye livssituasjon.
Det er bare unntaksvis at de kreftrammede får tilbud som de
ikke har behov for, og blant våre respondenter er det forholdsvis få som har takket nei til tilbud de har rapportert et behov
for.
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5. Hvem har behov for hvilke rehabiliteringstiltak?

Brystkreftforeningen

Fått tilbud

5.1 Betydningen av foreningstilhørighet

I dette kapitlet vil vi se på hvordan de ulike behovene varierer
med foreningstilhørighet, ulike sosiodemografiske bakgrunnsvariabler som kjønn og alder, og betydningen av ulike
egenskaper relatert til sykdommen. Dersom vi skal komme
nærmere målet om et godt tilpasset rehabiliteringstilbud, er det
viktig å vite noe om hvordan behovene varierer.

Respondentene i denne undersøkelsen er medlemmer fra ti ulike pasientforeninger. Hver pasientorganisasjon representerer
ulike kreftformer, men enkelte foreninger representerer flere diagnoser. Vi vil nå se på hvordan de ulike behovene fordeler seg
i den enkelte forening sammenliknet med utvalget i sin helhet.
Er det slik at behovene varierer sterkt med foreningstilhørighet?
Er noen av behovene like på tvers av diagnose?

Likemann

56

17

Fysioterapeut

60

7

36

Kurs

Carcinor

Ikke fått

Fått tilbud

31
35

36

Samtale med fagperson

50

Kurs
39

Likemann

44

Rehabiliteringsinstitusjon

11

22

Økonomiske rettighter
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27
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Som vi ser av figuren har medlemmene i Brystkreftforeningen
størst behov for å snakke med en likemann (73 %). De har
også et stort behov for fysioterapi (67 %). Behovet for å samta-

le med fagpersoner og veiledning om økonomiske rettigheter er
også forholdsvis tydelig. Det er særlig behovet for fysioterapi/
lymfødembehandling som skiller seg fra utvalget sett under ett
(47 %).
Størst udekket behov har Brystkreftforeningens medlemmer for
å få veiledning om økonomiske rettigheter, samtale med en
fagperson og kostholdsveiledning. De skiller seg her lite fra
resten av utvalget.

Carcinor

Carcinor representerer de som har nevroendokrin kreft (NETkreft). NET-kreft er et samlebegrep på en rekke hormonproduserende kreftsvulster som i hovedsak blir funnet i lungene eller
i tarmsystemet, men de kan også forekomme i mange andre
deler av kroppen. Dette er en sjelden kreftform med mange underdiagnoser. Sykdommen utvikler seg sakte, men er ofte blitt
kronisk når den oppdages. Per 31.12.2011 hadde Carcinor
386 medlemmer.
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Seksualrådgivning

21

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner. Forskning,
bedre behandling og tidlig oppdagelse har gjort overlevelsen
svært god. Risikoen for brystkreft øker med alder, og ca. 80 %
av de som rammes er over 50 år. Brystkreftforeningen er en
stor pasientorganisasjon. Per 31.12.2011 hadde Brystkreftforeningen 10 556 medlemmer.

Figur 6. Andel med ulike behov, i prosent.
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Figur 7. Andel med ulike behov, i prosent.
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Som vi ser av tabellen er det behovet for kostholdsveiledning
(64 %), samtale med en fagperson (62 %) og kurs (62 %)
flest har hatt behov for i Carcinor. Sammenlikner vi med resten
av utvalget er det den høye andelen med behov for kostholdsveiledning som skiller seg mest ut. I utvalget som helhet har vi
sett at andelen var mye lavere (42 %). Størst udekket behov
har medlemmene for samtale med fagperson, kostholdsveiledning, veiledning om økonomiske rettigheter og organisert trening. Her skiller de seg lite fra resten av utvalget.

21

Gynkreftforeningen
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Av figuren fremgår det at medlemmene av Gynkreftforeningen
har aller størst behov for samtale med en fagperson (65 %),
kurs (63 %), fysioterapi (62 %) og samtale med en likemann
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5.1.4

Gynkreftforeningen

Gynekologisk kreft omfatter ondartede svulster utgått fra kvinnelige kjønnsorganer. Gynekologisk kreft rammer årlig nær
1700 kvinner i Norge. Per 31.12.2011 hadde Gynkreftforeningen 566 medlemmer.
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Figur 9. Andel med ulike behov, i prosent.

Figur 8. Andel med ulike behov, i prosent.
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(60 %). Foreningen kjennetegnes generelt av at det er høye
andeler med de fleste behovene.
Gynkreftpasientene rapporterer også om store, udekkede behov. Størst udekket behov er det for bistand i forhold til økonomiske rettigheter, å snakke med en likemann, samtale med
fagperson og behov for organisert trening. I denne foreningen
er det også mange som rapporterer om behov for seksualrådgivning. Behovet for hjelp i hjemmet er også stort.

Lungekreftforeningen

Ved lungekreft har man en ondartet svulst i lungene. Det skilles mellom to krefttyper: ikke-småcellet lungekarsinom (85 %)
og småcellet lungekarsinom (15 %). Lungekreft rammer hvert
år om lag 2500 nordmenn. I Norge er det den nest hyppigste
kreftformen hos menn, og den tredje hyppigste hos kvinner.
Per 31.12.2011 hadde Lungekreftforeningen 566 medlemmer.
Figuren viser at medlemmer av Lungekreftforeningen har et
stort behov for samtaler med en fagperson (60 %), samtaler

med en likemann (59 %), veiledning om økonomiske rettigheter (58 %) og kurs (58 %). I tillegg ser vi at mange har behov
for kostholdsveiledning (52 %).
Det er mange som rapporterer om udekkede behov. De største
udekkede behovene er behovet for å snakke med en likemann
og veiledning om økonomiske rettigheter og kurs. For de to
sistnevnte behovene er Lungekreftforeningen den foreningen
med en aller høyest andel som ikke opplever å få dekket behovene.
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Figur 10. Andel med ulike behov, i prosent.
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Figur 11. Andel med ulike behov, i prosent.

Prostatakreftforeningen

Prostatakreft den hyppigste kreftformen blant norske menn, og
det oppdages nesten 4000 nye tilfeller hvert år. Prostatakreft
opptrer sjelden hos menn under 50 år, men øker med alder.
Prostatakreftforeningen (PROFO) er en brukerorganisasjon for
personer som er eller har vært rammet av prostatakreft. Per
31.12.2011 hadde Prostatakreftforeningen 2337 medlemmer.

(51 %) og kurs (42 %). Prostatakreftforeningen skiller seg fra
medlemmene i resten av utvalget på to måter. For det første
ved at det er en betydelig høyere andel som har hatt behov for
seksualrådgivning (55 %) enn utvalget sett under ett (31 %).
For det andre er det en lavere andel for alle de andre behovene
i denne foreningen sammenliknet med resten av utvalget.

Figuren viser at de behovene som er hyppigst representert i
Prostatakreftforeningen er behovene for samtaler med en likemann (56 %) og seksualrådgivning (55 %). Det er også en betydelig andel som har behov for samtaler med en fagperson

De har også i hovedsak færre som ikke får dekket sine behov,
men det er likevel en god del som rapporterer om udekkede
behov for seksualrådgivning, veiledning om øk.rettigheter og
samtaler med en fagperson.
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5.1.6

Lymfekreftforeningen

Lymfekreft oppstår i cellene som utgjør de lymfatiske organer,
som lymfeknuter, milt og benmarg. Lymfeceller finnes overalt i
kroppen, og derfor kan sykdommen oppstå så å si hvor som
helst. Årlig oppdages i overkant av 1000 nye tilfeller av lymfekreft. Lymfekreftforeningen er en landsomfattende organisasjon
for personer som har eller har hatt lymfekreft, og deres pårørende. Per 31.12.2011 hadde Lymfekreftforeningen 758
medlemmer.
Medlemmer av Lymfekreftforeningen har størst behov for å
snakke med en fagperson (63 %), opphold på rehabiliteringsinstitusjon (56 %), å snakke med en likemann (52 %),

fysioterapi (52 %), kurs (52 %) og kostholdsveiledning (49
%). Tallene for Lymfekreftforeningen skiller seg i liten grad fra
resten, men at opphold på rehabiliteringssenter er det nest
mest hyppige behovet er spesielt for denne foreningen. Lymfekreftforeningen er også den foreningen hvor færrest oppgir å ha
hatt behov for å snakke med en likemann (52 %).
Totalt sett er det store og udekkede behov også blant Lymfekreftforeningens medlemmer. Størst udekket behov har denne
medlemsgruppen for å snakke med en likemann. I tillegg er det
en stor andel som savner veiledning om økonomiske rettigheter
og samtale med en fagperson.
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Figur 12. Andel med ulike behov, i prosent.
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Figur 13. Andel med ulike behov, i prosent.

Blodkreftforeningen

Leukemi er kreft i beinmarg, lymfeknuter eller andre steder
som produserer hvite blodceller. Leukemi er i dag heller et fellesnavn enn én spesifikk sykdom. Det diagnostiseres omtrent
500 nye tilfeller av leukemi i Norge hvert år, og flertallet av pasientene er over 60 år. Blodkreftforeningen, (tidl. Margen), er
en landsomfattende organisasjon for pasienter som har eller
har hatt leukemi, benmargskreft, stamcelletransplantasjon,
samt pårørende til disse. Per 31.12.2011 hadde foreningen
495 medlemmer.
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Hjernesvulstforeningen

Medlemmene av Blodkreftforeningen har et stort behov for
samtale med fagpersoner (70 %) og likemenn (69 %). De
rapporterer også om et stort behov for veiledning om økonomiske rettigheter (64 %), kostholdsveiledning (63 %), samt fysioterapi (62 %). Andelen med disse behovene er høye sammenliknet med utvalget som helhet.
Generelt sett har medlemmene fra Blodkreftforeningen også
store udekkete behov. Aller størst udekket behov har de for veiledning om økonomiske rettigheter og kosthold, og samtaler
med fagpersoner.

5.1.8

Hjernesvulstforeningen

Hjernesvulster er svulster som oppstår i selve hjernen. Disse
har bare unntaksvis evnen til å spre seg til andre organer. Begrepet hjernesvulst omfatter både godartede og ondartede svulster. Beliggenhet og hissighet er viktigere faktorer enn om svulsten er god- eller ondartet. Årlig får omtrent 200 menn og 150
kvinner hjernesvulst, og av disse er omtrent 40 barn. Per
31.12.2011 hadde Hjernesvulstforeningen 301 medlemmer.
Hjernesvulstforeningens tall kjennetegnes av at det er både
høye andeler som etterspør de ulike behovene og en stor andel

som har udekkede behov. Aller flest er det som har behov for
samtale med en likemann (69 %), samtaler med en fagperson
(67 %), veiledning om økonomiske rettigheter (66 %) og kurs
(61 %). Foreningen er også den foreningen hvor det er en høyest andel som har behov for opphold på rehabiliteringssenter
(57 %) og hjelp i hjemmet (44 %).
De største udekkede behovene er veiledning om økonomiske
rettigheter, samtaler med en likemann, samtaler med en fagperson, organisert trening og hjelp i hjemmet.
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Figur 14. Andel med ulike behov, i prosent.

Figur 15. Andel med ulike behov, i prosent.

5.1.9

5.1.10 Ungdomsgruppen

Munn- og halskreftforeningen
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Munn- og halskreftforeningen er en interesseorganisasjon for
personer som er behandlet for hode- og halskreft, og for personer med permanent kanyle i luftveiene. I 2009 fikk ca. 650
nordmenn kreft i hode– og halsregionen. Kreft i strupehodet
utgjør den største gruppen. Per 31.12.2011 hadde Munn- og
halskreftforeningen 584 medlemmer.

Ungdomsgruppen i Kreftforeningen (UG) er en selvstendig,
landsdekkende organisasjon drevet på frivillig basis av unge
som selv har opplevd kreftsykdom. Medlemmene er personer
mellom 15 og 35 år som har eller har hatt kreft, i tillegg til
nærstående og pårørende uansett alder. Per 31.12.2011 hadde Ungdomsgruppen 1334 medlemmer.

Medlemmene av Munn- og halskreftforeningen har i størst grad
behov for å snakke med en likemann (69 %), fysioterapi (65
%) og veiledning om økonomiske rettigheter (58 %). Det er
størst udekkede behov for bistand i forbindelse med
økonomiske rettigheter og å få snakke med en likemann.

I Ungdomsgruppen er det aller flest som har behov for en samtale med en fagperson (81 %) og å få veiledning om økonomiske rettigheter (79 %). I tillegg er det mange som har behov
for å snakke med en likemann (77 %). Det må også nevnes at
UG er den foreningen som har størst behov for en rekke tiltak.
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Blant annet har over halvparten hatt behov for bistand til å
komme seg tilbake til arbeid og utdanning.
De mange behovene i Ungdomsgruppen er i stor grad udekkede behov. Aller størst er de udekkede behovene når det gjelder
økonomiske rettigheter, samtale med likemenn, hjelp i hjemmet, organisert trening og kostholdsveiledning. Ungdom som
rammes av kreft står ofte i en studie- og etableringssituasjon
og kan oppleve at både studier, yrkesvalg og etablering må utsettes og nye valg må tas. Ungdomsgruppen rapporterer at helsepersonell og Nav i liten grad ser helheten i deres behov. Dette reflekteres også i svarene deres.
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5.2 Betydningen av sosiodemografiske forhold

5.2.4

Kjønn, alder, hovedbeskjeftigelse, utdanning og sivilstatus kan
også påvirke behovet for rehabilitering.

Undersøkelsen viser at antallet rehabiliteringsbehov øker med
utdanningsnivå. Det er i all hovedsak de med kun grunnskoleutdanning som skiller seg fra de øvrige ved at det er noen færre
med de ulike behovene i denne gruppen. Den største differansen finner vi for behovet for trening. Det er kun 22 % blant de
med grunnskoleutdanning som rapporterer om dette behovet,
mot 36 % i de andre gruppene. Funnene er i tråd med andre
undersøkelser knyttet til utdanningsnivå og fysisk aktivitet (Statistisk sentralbyrå 2008).

5.2.1

Kjønn

Undersøkelsen viser at det å snakke med en likemann er det
mest utbredte behovet blant både kvinner og menn. Samtale
med en fagperson og kurs er andre behov som er vanlige blant
begge kjønn.
Kvinner rapporterer generelt sett om større behov enn menn.
64 % av kvinnene rapporterer om et behov for fysioterapi, mot
kun 32 % av mennene. Dessuten rapporterer 32 % av kvinnene at de har behov for hjelp i hjemmet, mot 9 % blant mennene. Unntaket er behovet for seksualrådgivning. 42 % av mennene har hatt behov for dette tilbudet, mens det er det minst
etterspurte blant kvinnene med 23 %. Det er særlig mennene i
Prostatakreftforeningen som rapporterer om dette behovet.

5.2.2

Alder

Denne undersøkelsen viser at antallet behov synker med alder.
Særlig gjelder dette for aldersgruppen over 60 år, og spesielt for
de over 70 år. For eksempel oppgir 78 % i aldersgruppen 3039 år at de har hatt behov for veiledning om økonomiske rettigheter, mot bare 25 % i aldersgruppen 70-79 år. At denne
gruppen særlig rapporter at de ikke har behov for veiledning
om økonomiske rettigheter, kan ha å gjøre med at pensjonen
ikke påvirkes av sykdommen.
I alle aldersgruppene er imidlertid det å snakke med en likemann og samtale med en fagperson blant de aller mest utbredte behovene.

5.2.3

Hovedbeskjeftigelse

Hvilken hovedbeskjeftigelse respondentene hadde på diagnosetidspunktet gir seg også utslag i hvilke behov respondentene
rapporterer å ha. De som var studenter/skoleelever da de fikk
diagnosen, rapporterer om størst behov. Eksempelvis er det så
mange som 81 % av studentene/skoleelevene som har hatt
behov for samtale med en fagperson, og 77 % som har hatt
behov for veiledning om økonomiske rettigheter. For tidlig- og
alderspensjonistene er prosentandelene 44 % for samtale med
fagperson, og 22 % som har behov for veiledning om økonomiske rettigheter.

5.2.5

Utdanning

Sivilstatus

Det er flere enslige som rapporterer om rehabiliteringsbehov
enn de som er i et parforhold. Unntaket er behovet for seksualrådgivning, hvor bildet er motsatt. Vi ser imidlertid at de fleste
variasjonene er nokså små, og at det er de samme behovene
som er mest utbredt i begge gruppene.

Spredning og tilbakefall

Alle

Nei

Ja

Fysioterapi

Økonomiske rettigheter

Rehabiliteringssenter

5.3 Hvilken betydning har egenskaper relatert til sykdommen?

Kostholdsveiledning

Kan behandlingstype, spredning eller tilbakefall ha betydning
for behovet for rehabilitering?

5.3.1

Trening

Behandlingstype

Kreftpasienter får ulik type behandling. Er det slik at ulik behandling utløser ulike bivirkninger og følger, og dermed også
ulike behov?
Det er de benmargstransplanterte som rapporterer om flest og
størst behov for rehabiliteringstilbud. I tillegg rapporterer de
som har fått cellegift eller «annen medisinsk behandling» også
om stort behov. For de benmargstransplanterte finner vi at over
75 % rapporterer om behov for fysioterapi og samtale med fagperson.
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Figur 16. Type rehabiliteringsbehov for pasienter med spredning eller tilbakefall, i prosent.

5.3.2

Spredning og tilbakefall

Vi nevnte innledningsvis at det som kjennetegner kreftpasienter er et svingende pasientforløp der en stor andel får tilbakefall. Det å ha opplevd enten spredning eller tilbakefall fører til
at man har flere rehabiliteringsbehov enn andre. Sammenliknet
med pasienter som ikke har opplevd spredning eller tilbakefall
oppgir flere av disse pasientene større behov for fysioterapi,
veiledning om økonomiske rettigheter, tilbud om opphold på
rehabiliteringssenter, kostholdsveiledning, trening og hjelp i
hjemmet.

5.4 Oppsummering
De ulike behovene varierer med hvilken forening de kreftrammede tilhører, altså i stor grad hvilken diagnose man har. Prostatakreftforeningen har en lavere andel med de fleste behovene enn utvalget sett under ett, men foreningen skiller seg ut
ved at medlemmene rapporterer i større grad om behov for
seksualrådgivning. Når det gjelder de sosiodemografiske bakgrunnsvariablene finner vi at det å snakke med en likemann er
det mest utbredte behovet blant begge kjønn.

med en likemann og samtale med en fagperson er blant de aller mest utbredte behovene. De som var studenter/skoleelever
da de fikk diagnosen rapporterer om størst behov. Vi finner
også at antallet rehabiliteringsbehov øker med utdanningsnivå
og sivilstatus, og de som er enslige rapporter flere behov. Det å
ha opplevd enten spredning eller tilbakefall fører også til at
man har flere rehabiliteringsbehov enn andre.
Like interessant som ulikhetene er imidlertid de store likhetene
mellom de ulike diagnosegruppene. Samtlige foreninger har
det å snakke med en likemann som et av de fire mest utbredte
behovene. Ni av ti foreninger har også samtale med en fagperson på «topp fire». Dette viser med tydelighet at de to behovene som totalt sett scorer høyest i undersøkelsen vår er generelt
for kreftrammede, og i liten grad kan knyttes til spesielle diagnoser.
Vi kan konkludere med at det er liten variasjon mellom de ulike
gruppene vi har beskrevet i dette kapittelet når det gjelder hvilke behov som er mest utbredt. Det som varierer er hvor mange
som rapporter om de ulike behovene i hver gruppe.

Når det gjelder alder finner vi at antallet behov synker jo eldre
du er. I alle aldersgruppene finner vi imidlertid at det å snakke
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6. Hvordan vurderer de kreftrammede rehabiliteringstilbudet?

6.2 Har de som har benyttet seg av rehabiliteringstiltak hatt utbytte av dem?

6.1 Er de kreftrammede fornøyd med rehabiliteringstilbudet de har fått fra det offentlige?

I dette kapittelet ser vi nærmere på hvordan de kreftrammede
selv vurderer det offentlige rehabiliteringstilbudet, og hvilket utbytte de rapporterer å ha hatt av de tilbudene de har benyttet
seg av. Det er behov for mer kunnskap om hvordan kreftrammede selv vurderer tilbudene de mottar, og pasientenes erfaringer er viktige stemmer inn i fremtidens kreftomsorgstilbud.

På spørsmål om hvorvidt de er fornøyd med det rehabiliteringstilbudet de har fått fra det offentlige, sier halvparten av respondentene seg i stor eller i noen grad enig i denne påstanden,
mens i underkant av halvparten er uenig.

Utbytte av ulike rehabiliteringstiltak

Er de kreftrammede fornøyd med rehabiliteringstilbudet de har fått fra det offentlige?
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Blant de som ikke har fått noen tilbud er hele 43 % helt uenig i
påstanden. Det er likevel så mange som 18 % som i stor grad
sier seg enig i denne påstanden også i denne gruppen. Det kan
enten bety at de har fått tilbud om andre tiltak enn de vi har
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spurt om, eller at de rett og slett ikke har hatt noen behov, og
derfor føler at de har blitt godt ivaretatt.
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Tabell 7. Totalvurdering fordelt på antall tilbud, i prosent.
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tilbud om. Tabellen nedenfor viser at tilfredsheten øker med
hvor mange ulike typer tiltak man har fått tilbud om.
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Videre har respondentene fått spørsmål om det er avgjørende
for vurderingen hvor mange av de ulike tiltakene man har fått

5 1

38

Økonomiske rettigheter

Figur 17. Fordeling på spørsmålet «Alt i alt har jeg som kreftrammet fått tilbud om en god kreftrehabilitering fra det offentlige», i prosent.

32

56

Bistand til arb./utd.

Vet ikke

3

Likemann

Samtale med fagperson

I stor grad

4

27

62

Fysioterapi

Ikke noe

21

70

Organisert trening
Kurs

4%

Lite

Noe

Stort

Rehabiliteringssenter

27 %

Vi har også analysert hvor tilfredse de som har benyttet seg av
ulike tiltak er med de enkelte tiltakene, gjennom å spørre dem
hvilken nytte de har hatt av tiltakene.
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Figur 18. Utbytte av ulike rehabiliteringstiltak, i prosent.
Figuren viser hvor stor andel som har hatt henholdsvis stort,
noe, lite eller ikke noe utbytte av de ulike tiltakene. Selv om det
er variasjoner, er det minst 80 % som har hatt stort eller noe
utbytte av tiltakene. For de fleste tiltakene oppgir også over
halvparten å ha et stort utbytte. Rehabiliteringssenter og trening scorer høyest med 75 og 70 %. Hovedkonklusjonen er
altså at de som benytter seg av ulike rehabiliteringstiltak stort
sett opplever at de har nytte av dem.

Vi har stilt respondentene spørsmål om de tror at andre eller
bedre rehabiliteringstiltak kunne redusert noen av seneffektene, og bedret deres funksjonsevne. Årsaken til at vi har stilt
dette spørsmålet er for å få avklart om de selv mener at det finnes et potensiale som samlet sett ikke er tatt helt ut, men som
en bedre rehabilitering kunne ha avhjulpet. Respondentene har
tatt stilling til påstanden «Jeg tror jeg med andre eller bedre rehabiliteringstiltak kunne hatt en bedre funksjonsevne enn i
dag».

6.3 Kunne bedre rehabilitering ført til bedre funksjonsevne?
Kreftsykdommen og behandlingen har i mange tilfeller ført til
ulike seneffekter for respondentene i vårt utvalg. Rehabilitering
kan bidra til å redusere seneffektene, for eksempel har vi vist til
at trening kan redusere effektene av fatigue. Noen av seneffektene må pasientene leve med, men gode rehabiliteringstiltak
kan bidra til å øke mestringen eller aksepten av en ny situasjon.
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7. Å finne fram

Kunne bedre rehabilitering ført til bedre funksjonsevne?

14 %

16 %

Vet ikke

20 %
23 %

I stor grad
I noen grad

27 %

I liten grad
Ikke i det hele tatt

Figur 19. Medlemmenes fordeling på spørsmålet «Jeg tror jeg med andre eller bedre rehabiliteringstiltak kunne hatt en bedre funksjonsevne enn jeg har i dag», i prosent.
37 % av respondentene svarer at de er helt eller delvis enig i
påstanden. 27 % mener at rehabilitering i liten grad kunne bedret funksjonsevnen. 20 % mener at den ikke kunne vært bedret i det hele tatt.

6.4 Oppsummering
Undersøkelsen viser at de kreftrammede stort sett er fornøyd
med de rehabiliteringstilbudene de har mottatt fra det offentlige. Samtidig ser vi også at det ligger et forbedringspotensial i
og med at 37 % svarer at de tror bedre rehabilitering kunne
ført til bedre funksjonsevne. I dette potensialet ligger økt livskvalitet for enkeltindivider, men også samfunnsøkonomisk
lønnsomhet gjennom at flere pasienter og tidligere pasienter vil
kunne forbli i arbeidslivet og at de vil ha behov for færre tjenester fra det offentlige.

Når en kreftpasient ikke benytter seg av et rehabiliteringstilbud
som han eller hun har rapportert et behov for, kan en av årsakene til dette være at tilstrekkelig informasjon om tilbudet ikke
når frem. Én mulighet er at god og tydelig informasjon om tilbudet ikke finnes. Det ligger dog utenfor rapportens rammer å
si noe om hva som eksisterer av informasjon om rehabiliteringstilbud og kvaliteten på denne. Det vi derimot kan si noe
om er hvorvidt kreftpasienter opplever det som lett å tilegne
seg informasjon om tilbudene.

ikke er denne typen hjelp de synes det er vanskelig å finne
fram til. Det kan også være slik at pasientforeningsmedlemmene gjennom sitt nettverk av andre med kreft, medlemsblad o.l.
i større grad har tilgang på denne typen informasjon enn andre
kreftrammede.
Færre av respondentene er enige i en beslektet påstand, at det
er lett å tilegne seg informasjon om hva man selv kan gjøre
som et ledd i kreftrehabiliteringen. 56 % er enig i dette og 38
% er uenige. For å oppnå best mulig livskvalitet etter en kreftdiagnose er det svært sentralt at en pasient vet hva man kan
gjøre selv når det gjelder for eksempel trening og ernæring. Tilgangen på informasjon er helt vesentlig for at de kreftrammede
skal oppleve tilbudene som gode.

7.1 Hvor enkelt er det å finne frem til informasjon om
rehabilitering?
Hele 78 % av utvalget oppgir at de er enige i en påstand om at
det er utfordrende å orientere seg i det offentlige systemet, og å
finne frem til den hjelpen man trenger. Til tross for disse tallene
oppgir to tredjedeler av respondentene at de er enige i påstanden om at det er lett å tilegne seg informasjon om kreftrehabiliteringstilbud. Dette kan tyde på at det for flertallet av de spurte

Hvem bistår i kreftrehabiliteringen?

7.2 Hvem bistår i kreftrehabiliteringen?
Vi ba respondentene svare på hvordan ulike aktører har bistått
dem i sin kreftrehabilitering.
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Figur 20. Hvem har bistått i kreftrehabiliteringen, i prosent.
Figuren viser at de kreftrammede opplever familie (86 %) og
venner (74 %) som de absolutt viktigste bidragsyterne i kreftrehabiliteringen. Det er viktig å synliggjøre hvilken vekt kreftram-
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mede legger på egen familie og venner. For det første understreker det betydningen av å ha et sosialt nettverk. Videre
understreker funnene at rehabiliteringen, det å styrke livskvali-
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teten og funksjonsevnen til den enkelte, foregår i hverdagslivet.
Dette funnet, sammen med etterspørselen etter hva en
kreftrammet kan gjøre selv, viser at for kreftrammede er rehabiliteringen mer enn det som pågår gjennom tverrfaglige team. I
tillegg til familie og venner fremkommer arbeidsplassen og skolen som en viktig arena for 47 % av respondentene.
Fastlegen (52 %) og sykehuset (57 %) er viktige aktører i rehabiliteringen, men det er likevel grunn til å stille spørsmål om
hvorfor de ikke har en enda større rolle når de har en så sentral
plass i behandlingsforløpet og i etterkant av behandlingen.
For 81 % av de spurte spiller kommunen ingen eller en svært
liten rolle. Det kan imidlertid innvendes at mange i undersøkelsen oppgir å ha benyttet seg av fysioterapi, som en tjeneste
som ofte leveres av kommunen. Videre kan det innvendes at
dette er pasienter som har vært behandlet før Samhandlingsreformen, og at kommunenes rehabiliteringsansvar har blitt tydeligere etter denne.
De få som opplever at kommunen har bidratt i noen eller stor
grad har samtidig markant lettere for å tilegne seg informasjon,
og er mye mer fornøyd med tilbudet om rehabilitering. Blant de
som svarer at kommunen har bidratt i stor grad, svarer 32 %
at det i stor grad er lett å tilegne seg informasjon om rehabilitering, og 57 % at de i stor grad opplever å ha fått et godt rehabi-

literingstilbud fra det offentlige. Tilsvarende tall for de som ikke
opplever at kommunen har bidratt, er henholdsvis 16 og 24
%. Dette tyder på at det vil være til stor nytte for kreftpasienters
rehabilitering dersom kommunene tar en mer aktiv rolle.
Vi har også stilt spørsmål om hvor de først har fått vite om de
ulike tiltakene. Sykehuset er den viktigste kilden til informasjon
om de fleste av rehabiliteringstilbudene. Det gjelder blant annet
opphold på rehabiliteringssenter, tilbud om fysioterapeut, organisert trening og seksualrådgivning. Unntakene er likemannstilbud og tilbud om selvhjelpsgrupper der Kreftforeningen og
de samarbeidende pasientforeningene spiller en like viktig rolle. Informasjon om bistand til å komme tilbake i arbeid og utdanning er noe pasientene oftest får via Nav.

7.3 Er det behov for koordinering?
Samtidig som mange kreftpasienter altså opplever at informasjonen om rehabilitering er tilgjengelig, fremstår det offentlige
systemet som uoversiktlig for mange. Det er også mange som
har problemer med å finne informasjon om hva de kan gjøre
på egen hånd.
Det er derfor ikke overraskende at de fleste av respondentene
sier seg enig i at det hadde vært til stor hjelp om de fikk hjelp
til å utarbeide en plan for kreftrehabiliteringen sin.

Tabell 8. Antall rehabiliteringsbehov og ønske om en plan for rehabiliteringen. Fordeling på spørsmålet: «Det
hadde vært til stor hjelp om jeg kunne få hjelp til å utarbeide en plan for kreftrehabiliteringen min», i prosent.
Behov

Ikke i det hele tatt

I liten grad

I noen grad

I stor grad

Vet ikke

Ingen eller få (0-4)

12

20

27

28

13

En del eller mange (5-12)

3

7

24

60

6

Som vi ser av tabellen oppgir hele 60 % av de som har «en
del» eller «mange» rehabiliteringsbehov at det i stor eller noen
grad hadde vært til hjelp for dem dersom de hadde hatt en
plan for sin rehabilitering. Samtidig er det verdt å merke seg at
også flertallet i gruppen med færre rehabiliteringsbehov gir uttrykk for at en slik plan ville vært til hjelp. Med andre ord er
ikke behovet for en individuell plan for rehabilitering begrenset
til gruppen som har de største og mest sammensatte rehabiliteringsbehovene.

7.4 Oppsummering
Hele 78 % av utvalget oppgir at de er enige i en påstand om at
det er utfordrende å finne frem til den hjelpen man trenger. Til
tross for disse tallene oppgir to tredjedeler av respondentene at

de er enige i påstanden om at det er lett å tilegne seg informasjon om kreftrehabiliteringstilbud. Det kan altså være enkelt å
finne frem til hvilke tilbud som finnes, men det kan være vanskelig å finne frem til de tilbudene som er best for en selv.
De fleste av respondentene sier seg enige i at det hadde vært til
stor hjelp om de fikk hjelp til å utarbeide en plan for kreftrehabiliteringen sin. Det er blant respondentene med de mest sammensatte behovene for rehabiliteringstiltak, at flest mener en
plan for rehabilitering vil være til stor hjelp. Som nevnt tidligere, er retten til individuell plan lovfestet, men dette blir ikke alltid fulgt opp i praksis. Viktigheten av individuell plan for pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester er
tydelig understreket i Nasjonal kreftstrategi (Helse- og omsorgsdepartementet 2013b).

Det hadde vært til stor hjelp om jeg kunne få hjelp til å utarbeide en plan for kreftrehabiliteringen min
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Ikke i det hele tatt

14 %
I liten grad

45 %

25 %

I noen grad
I stor grad
Vet ikke

Figur 21. Andel som ønsker hjelp til å lage en plan for kreftrehabilitering, i prosent.
Det er blant respondentene med de mest sammensatte behovene for rehabiliteringstiltak at flest mener at en plan for rehabilitering
vil være til stor hjelp.
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8. Kreftrehabilitering – hva trengs?
Kreftpasienter er ikke en homogen gruppe. I tillegg til at
kreftrammede har ulike typer diagnoser og har vært gjennom
ulike behandlingsformer, har de også individuelle psykiske og
fysiske forutsetninger for å kunne håndtere sykdommen. Derfor
er det svært viktig at rehabiliteringen er tilpasset individets forutsetninger, mål og behov.
Helse- og omsorgsdepartementet besluttet i 2012 å utarbeide
en ny nasjonal kreftstrategi. Kreftforeningen har vært en del av
denne prosessen og har samarbeidet med Helsedirektoratet om
sluttføring av grunnlagsdokumentet. I Nasjonal kreftstrategi
2013-2017 (Helse- og omsorgsdepartementet 2013b) står
det at Norge skal være et foregangsland for gode pasientforløp.
Tilbudet til kreftpasienter skal organiseres som helhetlige og
godt koordinerte pasientforløp. På bakgrunn av funnene i denne undersøkelsen vil vi nå se på hvilke forutsetninger vi mener
bør være til stede for at Norge skal være et foregangsland innen
rehabilitering av kreftpasienter.

8.1 Egenrehabilitering – hva må finnes i kommunene
Kreftforeningen og pasientforeningene har i denne undersøkelsen lagt vekt på rehabilitering som styrker pasientens egne prosesser og egenmestring. Den definisjonen av rehabilitering som
Kreftforeningen velger å legge til grunn for sitt arbeid, har et
bredere perspektiv på rehabilitering enn den som kun er begrenset til faglig støttet rehabilitering. Rehabilitering slik vi definerer det er i tillegg til faglig støttet rehabilitering, også knyttet
til egenrehabilitering og likemannsstøttet rehabilitering.
En bredere forståelse av rehabilitering som pasientens egen
mestringsprosess er blitt mer anerkjent de siste årene, særlig
understøttet i «Morgendagens omsorg». Det legges opp til økt
støtte av pasientens egenmestring, økt innsats på forebyggende
og helsefremmende tiltak og utbygging av lavterskeltilbud. Det
er bra at intensjonene er på plass, men foreløpig vil mange
kreftpasienter oppleve at tilbudet i kommunene ikke finnes.
Enten fordi kommunene ikke har bygget opp kompetanse på
området, eller fordi systemene for hverdagsrehabilitering enda
ikke er ferdigstilt.
I andre tilfeller vil ikke pasienten få tilbud fordi man som kreftpasient behandles i spesialisthelsetjenesten, og i liten grad får
tilbud om kommunale tjenester mens man er i behandling på
sykehuset. Dette til tross for at behandlingen kan foregå over
mange år. I mange tilfeller blir pasienten skrevet ut etter endt
behandling uten noe planlagt rehabiliteringstilbud/tilbud om
kommunale tjenester. I slike tilfeller blir det opp til pasienten i
samarbeid med fastlegen å finne egnede rehabiliteringstilbud.
Kreftforeningen mener derfor at både spesialisthelsetjenesten
og kommunehelsetjenesten må samarbeide tettere om kreftpasienter. Dessuten ønsker vi at nasjonale retningslinjer peker ut
et klart ansvar for rehabilitering med en god ansvars- og oppgavedeling mellom kommune og stat for å sikre mer standardiserte og mindre tilfeldige rehabiliteringsprosesser.
Kreftforeningen er av den oppfatning at hovedintensjonen i
«Morgensdagens omsorg» peker i riktig retning, med økt fokus
på hverdagsrehabilitering og viktigheten av pårørende og like-
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menn. Det gjenstår imidlertid å se hvorvidt meldingen følges
opp med budsjettvedtak som gir kommunen et faktisk handlingsrom til å øke kompetanse på, og ha kapasitet til å drive,
rehabiliterende virksomhet og om kreftrammede faktisk er
blant dem som får tilbud.
Egenrehabilitering fordrer at pasientene får god nok informasjon om hva de selv kan gjøre gjennom sitt behandlingsforløp.
For eksempel trenger de informasjon om hvordan seneffekter
kan forebygges, og hva slags type opptrening de kan ha nytte
av. Det kan også innebære støtte til å akseptere og lære hvordan de kan leve livet etter at kroppen eller energinivået er endret. Det å styrke pasientens muligheter til å gjøre mest mulig
selv er viktig for individets egenutvikling, og er i tillegg samfunnsøkonomisk lønnsomt. Kreftforeningen er svært opptatt av
at vi ikke fratar pasientene eierskapet til egen rehabiliteringsprosess. Vi er også opptatt av at kvalitetssikret informasjon og
mestringstilbud finnes enkelt tilgjengelig på nett. En pasient
som er en aktiv deltaker i sitt eget behandlingsforløp med tilgang til kvalitetssikret informasjon, egne helsedata og interaktive tjenester vil både styrke helsetjenesten og den enkeltes
mulighet til egenmestring.
Kreftpasienter bør få tilbud om hverdagsrehabilitering i kommunen under behandling og når de skrives ut fra sykehus. Det
er viktig at kommunene bygger opp god og tverrfaglig kompetanse på rehabilitering. I 2012 gav Kreftforeningen 30 millioner til opprettelsen av kreftkoordinatorstillinger i kommuner
over hele landet, og vil gi ytterligere 10 millioner fra 2013, til
sammen 40 millioner per år i inntil tre år. Kreftforeningen mener det bør finnes en kreftkoordinator som kan tilby samtale og
psykososial veiledning i kommunen og som skal kjenne lokale
tilbud. I tillegg ønsker vi at lærings- og mestringssentrene tilbyr
mestringskurs tilpasset kreftpasienters behov i kommunene.
Kursene må ikke være diagnosetilpasset og kan for eksempel
omhandle ernæring eller fatigue. Alle kommuner bør også ha
en Frisklivssentral, enten alene eller gjennom interkommunalt
samarbeid. Frisklivssentralene har et strukturert henvisningsog oppfølgingssystem for personer med behov for å endre helseatferd, primært fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt, men
også psykososiale tilbud. Dette er tilbud som kreftpasienter kan
ha nytte av og tilbudene må være åpne for kreftsyke. Frisklivssentralene må ha gode forebyggende tilbud generelt, men også
ha tilbud som ivaretar kreftrammedes behov under og etter behandling.
Kreftforeningen ønsker imidlertid å presisere at økt fokus på
egenrehabilitering ikke må gå på bekostning av tilpasset faglig
rehabilitering av de som har sammensatte og særskilte behov,
og som særlig er avhengig av tilbud fra spesialisthelsetjenesten.

8.2 Psykososial støtte for likemenn og pårørende/nærstående
I vår undersøkelse fremgår det at psykososial støtte samlet sett
er et fremtredende behov hos de kreftrammede, og den avdekker et særlig behov for å møte andre i samme situasjon. Likemannsarbeidet er frivillig sektors omsorgsarena, og mange bru-

kerorganisasjoner har et organisert likemannsarbeid.
Likemannsarbeid skal gi kreftpasienter og deres pårørende og
nærstående et annet tilbud enn det fagpersonell kan bidra
med. Den som har en bearbeidet erfaring, kan være til hjelp,
støtte og veiledning for andre. Det er viktig at det offentlige understøtter og legger til rette for likemannsarbeid.
Pasientforeningene tilknyttet Kreftforeningen legger stadig bedre til rette for et likemannstilbud, og flere av dem som i dag er
engasjert i likemannstjenesten er det fordi de ikke selv fikk et
tilbud. Likemannstjenestene er et satsningsområde for Kreftforeningen gjennom Vardesentrene og i utviklingen av lokale møteplasser. Likemannsarbeidet trekkes nå i større grad inn som
et viktig og nødvendig supplement til de offentlige tjenestene. I
«Morgendagens omsorg» er betydningen av de pårørende særlig poengtert. Det er viktig å legge til rette for lokale møteplasser for pasienter med kreft og deres pårørende. Kreftforeningen
vil være en pådriver for å få etablert lokale møteplasser for
kreftrammede og pårørende. Vi må imidlertid ikke glemme de
som er enslige og/eller mangler et sosialt nettverk. Vår undersøkelse viser at de enslige rapporterer om flere behov enn de
som er i et parforhold.
De pårørende/nærstående har en særlig viktig rolle for kreftpasienter. Når en person blir rammet av kreft blir også familie og
venner berørt og involvert. Pårørende og nærstående utsettes
for store praktiske, økonomiske og følelsesmessige belastninger
(Helsedirektoratet 2013). I denne undersøkelsen rapporterer
de kreftrammede at familie og venner er de klart viktigste bidragsyterne i rehabiliteringsfasen. For at de pårørende og nærstående skal kunne stå i rollen, er det svært viktig at også deres
behov blir kartlagt. Vi kan gjennom kartlegging og oppfølging
av de pårørende, forhindre at også de blir syke eller utslitte og
klarer å bli styrket i rollen.
Særlig er pårørendeproblematikk viktig for barnefamilier der for
eksempel en av foreldrene blir syke. Her må helsestasjonene i
kommunene spille en viktig rolle i å gi barna en god oppfølging. Undersøkelsen har vist at en liten andel har hatt behov
for hjelp i hjemmet, men det er her vi finner størst avvik mellom å ha et behov og å få det dekket. Vi vil anta at dette i stor
grad gjelder barnefamilier. I Nasjonal kreftstrategi 2013-2017
nevnes barn og unge som pårørende som en spesielt sårbar
gruppe. Her spesifiseres det at ungdom trenger en spesiell oppfølging når det gjelder utdanning, arbeidsliv og det sosiale livet
(Helse- og omsorgsdepartementet 2013b).

8.3 Seneffekter på tvers av diagnoser
Denne rapporten viser at svært mange kreftpasienter opplever
seneffekter av kreftbehandlingen. Flere av seneffektene etter
kreftbehandling oppstår på tvers av diagnosegrupper, for eksempel knyttet til fatigue og ernæringsutfordringer. Videre skaper disse seneffektene indirekte effekter som problemer med
tilknytningen til arbeidslivet.
Selve kreftbehandlingen er tøff i seg selv. I tillegg må mange
leve med usikkerhet knyttet til tilbakefall og seneffekter etter
behandlingen. For å mestre livet etter kreft er det derfor behov
for å møte mennesker som har kompetanse på seneffektene og
mestringsstrategier for å kunne håndtere den nye hverdagen.
Mange tar kontakt med Kreftforeningen etter å ha vært i kontakt med fastleger, Nav eller andre og forteller oss at kompetan-

sen på seneffekter av kreft er liten. De erfarer at de verken fikk
nok informasjon om de mest vanlige seneffektene, hva de kan
gjøre for å forebygge dem eller hva de kan gjøre for å leve videre med dem. Skolering av fagpersoner i konsekvenser av kreftbehandling er derfor svært viktig.
Kreftforeningen mener at det trengs mer kunnskap om seneffektene. Høsten 2011 hadde Kreftforeningen en egen utlysning til forskning på seneffekter etter kreftbehandling. Totalt
hadde utlysningen en ramme på 15 millioner kroner. Formålet
med satsingen var å få mer kunnskap som kan bidra til å forebygge og redusere bivirkninger og seneffekter etter kreftbehandling. Kreftforeningen ønsket å bruke satsingen til å stimulere forskningsmiljøer, og det ble gitt støtte til ett
forskningsmiljø ved St. Olavs Hospital i Trondheim og to ved
Oslo universitetssykehus. Målet er at mer kunnskap om seneffekter skal kunne føre til bedre forebygging og mer kunnskap
om behandling av seneffektene.
I tillegg til fatigue opplever mange kreftpasienter utfordringer
knyttet til ernæring. Kreftpasienter er i særlig risiko for underernæring både før diagnosetidspunktet, i behandlingsperioden og
ved progresjon av sykdommen. Vekttap gir redusert toleranse
for kreftbehandlingen, dårligere behandlingseffekt og redusert
overlevelse. For å oppnå best mulig resultat av kreftbehandlingen er det viktig å behandle ernæringsproblemer og vekttap
parallelt med kreftbehandlingen (Helsedirektoratet 2013). Underernæring blant kreftpasienter kan forebygges ved tett oppfølging av ernæringssituasjon og veiledning om symptomlindrende matinntak (Ravasco 2012). Pasienter som har
gjennomgått kreftbehandling bør få kostveiledning (Helsedirektoratet 2013).
Kreft rammer også seksuallivet. Våre tall viser også at det er en
god del pasienter som sliter med seksuelle problemer. Mange
kreftpasienter får ingen informasjon om hva behandlingen
kommer til å gjøre med seksualiteten og sexlivet. Dårligere
selvfølelse er typisk for kreftrammede som får store kroppslige
endringer, som for eksempel fjerning av et bryst, hårtap, store
arr eller utlagt tarm. Den medisinske behandlingen kan også
direkte eller indirekte påvirke sexlysten og muligheten for samleie. De som sliter med fatigue kan også oppleve seksuelle problemer.
I denne undersøkelsen er det særlig mennene i Prostatakreftforeningen som rapporter om problemer knyttet til seksualitet.
Det er flere menn som får prostatakreft enn det er kvinner som
får brystkreft. Likevel er det langt mindre fokus på prostatakreft. Det er lite forskning gjort på kreft og seksualitet generelt, og seksualitet blant kreftrammede menn spesielt.
Forskning har vist at kvinner med underlivskreft opplever at sex
er tabu (Sekse 2011). Mange pasienter kan synes det er vanskelig å snakke om slike problemer, og det kan være vanskelig
å vite hvor man kan henvende seg for å få hjelp. Helsepersonell kan også føle seg ukomfortable med å stille spørsmål om
seksualitet, noe som igjen fører til pasientene ikke får veiledning om aktuelle hjelpemidler.
Som tidligere påpekt, viser flere studier at fysisk aktivitet kan
bidra til å redusere en av de mest vanlige seneffektene, nemlig
fatigue. Kreftforeningen ønsker å understreke at fysisk aktivitet
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både kan bidra til å forebygge kreft, men også kan bidra til å
redusere bivirkninger som følge av kreftsykdom. Fysisk aktivitet
er viktig for å opprettholde eller bedre fysisk form, men kan
også gi bedre livskvalitet, velvære og mestringsfølelse. Kreftpasienter må derfor få veiledning og tilpasset informasjon under
og etter kreftbehandling, samt tilrettelagt tilbud om fysisk aktivitet på sykehus (for eksempel Pusterom/Vardesenter) eller i
kommunen der de bor (Frisklivssentraler).
Vår undersøkelse viser at det er de benmargstransplanterte
som rapporterer om flest og størst behov for rehabiliteringstilbud. I tillegg rapporterer de som har fått cellegift eller «annen
medisinsk behandling» også om et stort behov. Det å ha opplevd enten spredning eller tilbakefall fører til at man har flere
rehabiliteringsbehov enn andre. Det er derfor særlig viktig å
ivareta disse gruppene pasienter.

8.4 Nasjonale handlingsprogram – diagnosespesifikke, standardiserte løp
Selv om det er mange av seneffektene etter kreftbehandling
som oppstår på tvers av diagnose og type behandling, oppstår
det også diagnosespesifikke rehabiliteringsbehov. Særlig gjelder dette for de som er rammet av munn- og halskreft eller
hjernesvulst.
I Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 står det at de nasjonale
handlingsprogrammene for kreftbehandling skal bidra til at det
offentlige tilbudet i kreftomsorgen er av god kvalitet og er likeverdig over hele landet (Helse- og omsorgsdepartementet
2013b). Kreftforeningen mener at de nasjonale handlingsprogrammene også må omfatte egne kapitler om ernæring, psykososial støtte og rehabilitering. Handlingsprogrammet for lymfomer er et godt eksempel til etterfølgelse.
Kreftforeningen mener at de diagnosespesifikke behovene og
tilbudene skal tydeliggjøres i de nasjonale handlingsprogrammene. Vi er også opptatt av at ansvaret for diagnosespesifikke
tilbud må ligge i spesialisthelsetjenesten, da kommunene i hovedsak ikke har kompetanse til å rehabilitere disse pasientene.
Mer generelle tilbud som psykososial støtte, ernæring og fysisk
opptrening kan imidlertid legges til kommunen. De nasjonale
handlingsprogrammene må derfor omfatte kartlegging av pasienters rehabiliteringsbehov og videre oppfølgingsbehov mens
pasientene er i behandling. Det må også være tydelig for pasienten hva han eller hun kan få hjelp til fra helseforetaket, hva
kommunen skal bidra med og hva han/hun kan gjøre selv.
Kreftforeningen mener at det ser ut til å være noe tilfeldig hvilke pasienter som får tilbud om ulike tiltak, og det ser ut til å
være opp til pasienten å finne frem til tilbudene. Standardiserte
rehabiliteringsløp basert på nasjonale retningslinjer ville gitt en
større likhet i tilbudet. Retningslinjene må til en viss grad være
tilpasset den enkelte kreftdiagnose, da for eksempel en munnog halskreftpasient trenger andre tiltak enn en pasient med
hjernesvulst. Likevel ser det ut til at noen behov er felles, for
eksempel informasjon om rettigheter og behovet for å snakke
med en fagperson og en likemann. Dette er tilbud alle kreftpasienter bør få.
Informasjon om kreft og kreftbehandling må komme fra det offentlige, i og med at det er det offentlige som bestemmer behandlingsforløpet. Rehabiliteringstilbudene derimot, kan tilbys
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av det offentlige eller private og frivillige aktører så lenge tilbudene er kunnskapsbaserte. Det som er vesentlig er at tilbudene
finnes og at de når ut til de som har behov for dem.
Kreftforeningen jobber for at alle kreftpasienter skal ha tilgang
til informasjon om hva man selv kan gjøre. De nasjonale handlingsprogrammene som lages er i hovedsak rettet mot behandlere. Kreftforeningen mener at det i tillegg må lages diagnosespesifikke handlingsprogram også for pasientene. Det skal
ikke være slik at det er opp til pasienten selv, kommunen eller
den enkelte lege, hva slags informasjon som blir mottatt eller
gitt. Et mer standardisert løp skal ikke frata pasienten eierskapet til egen sykdomsprosess, men være til støtte og veiledning.
Det er også viktig at de nasjonale handlingsprogrammene gjøres tilgjengelig for pasientene for eksempel på internett.
I fremtidens kreftomsorg vil stadig flere tilbud være nettbaserte.
Morgendagens teknologi gir muligheter for å utvikle nettbaserte
møteplasser og nye typer kreftomsorgstilbud. Ny teknologi vil
særlig være til hjelp for brukere som vanskelig kan møte andre
i samme situasjon på grunn av geografisk avstand eller redusert funksjonsnivå. Kreftforeningen har i dag Kreftlinjen, en
hjelpetelefon der man kan få veiledning om kreft, rettigheter og
muligheter. Kreftlinjen har også en egen mail og chat. Dessuten jobber Kreftforeningen med ulike nettbaserte beslutningsstøtteverktøy som kan gjøre det enklere for pasientene å ta informerte valg knyttet til deres sykdom. Kreftforeningen arbeider
for å utvikle e-dialogløsninger som gir pasienten mulighet til å
få støtte fra helsepersonell på nett. Dersom man ønsker å være
fysisk aktiv og opplever smerte forbundet med dette, kan man
gjennom internettbasert dialog få avklart om smerten man føler
er farlig eller som forventet.

8.5 Samhandling og koordinering
I følge Fosså m.fl. (2010) er det tilstrekkelig at de fleste
kreftoverlevere (ca. 75 %) kun følges opp av fastlegene. Ca.
20 % av kreftoverlevere trenger en kombinert modell med bidrag fra både fastlegene og spesialisthelsetjenesten, og ca. 5
% av kreftoverlevere med særlig komplekse problemstillinger
og risikofaktorer bør følges opp av spesialisthelsetjenesten på
permanent basis.
Kreftpasienter følges opp av spesialisthelsetjenesten under behandling. Behandlingen kan strekke seg over flere år, og mange av pasientene kunne hatt nytte av å få tilbud fra kommunene mens de var under behandling og etter at behandlingen er
avsluttet. Bedre samhandling mellom helseforetak og kommunehelsetjenesten og en tydelig rolle og ansvarsfordeling
mellom tilbudene fra de to, kunne gitt flere kreftpasienter et
bedre tilbud. Samtidig er det viktig å presisere at det med økt
ansvar til kommunene også må følge midler til kompetanseheving av helsepersonell og midler til faktisk å kunne tilby tjenestene.
Kreftkoordinatorsatsingen til Kreftforeningen er en ordning som
skal bidra til at pasientene får snakke med en som har kompetanse på kreft og kreftbehandling i kommunen han eller hun
bor i. Videre skal koordinatorene bidra til at kreftpasienter får
mer koordinerte tjenester, dette omfatter også blant annet rehabiliteringstilbud. I tillegg til den pasientnære kontakten ønsker
Kreftforeningen at kreftkoordinatorene blir tydelige talerør i
kommunen om hvilke behov kreftrammede har, blant annet for

rehabilitering. Videre skal kreftkoordinatoren kunne henvise
pasienten til ulike offentlige og frivillige tilbud. Målet med satsningen er at kommunene selv ser nytten av kreftkoordinatorene
og ønsker å fortsette satsningen etter at Kreftforeningen trekker
seg ut.
Kreftforeningen forventer av spesialisthelsetjenesten at alle helseforetak har et tilbud til kreftpasienter om rehabilitering på institusjon. Institusjonsplassene bør ikke bygges ned før eventuelt kommunale tilbud er bygget opp. Når en pasient får tilbud
om rehabiliteringsopphold bør det være et formelt samarbeid
mellom institusjon og kommune i forhold til oppfølging i etterkant av rehabiliteringsoppholdet. Slik det er i dag er det for eksempel ingen automatikk i at fastlegen sitter på informasjon
om tidligere behandling og rehabilitering.

8.6 Økonomiske rettigheter og arbeidsrettede tiltak
Respondentene i denne undersøkelsen rapporterer også om et
stort og udekket behov for veiledning om økonomi og rettigheter. Til å hjelpe pasienter med disse spørsmålene kan man i
dag ta kontakt med sykehussosionomer på sykehusene eller
Nav-kontoret i kommunen. Hva kan da være grunnen til at pasientene opplever at de ikke får dekket sitt behov for informasjon? Nav-kontorene og kundesentrene i Nav kan gi informasjon, gitt at du har et konkret spørsmål eller vet hva du har krav
på. Spørsmålet er hvorvidt du får god nok informasjon dersom
du stiller et mer åpent og mindre konkret spørsmål som for eksempel: «Min mann har blitt syk. Jeg er engstelig for familieøkonomien vår og lurer på hvilke ytelser vi kan ha krav på?». I
en slik situasjon har pasienten behov for en kartleggingsamtale
og en veileder som kjenner bredden i ytelser fra Nav, kommunen, Helfo, Pasientreiser mm. Sykehussosionomer har denne
kartleggingskompetansen, men har ingen myndighet i forhold
til de enkelte instansene. Ikke alle sykehus har sosionomer og
flere kreftpasienter, for eksempel i poliklinisk behandling, får
ikke nødvendigvis tilbud om en slik tjeneste.
Kreftforeningen mener at alle pasienter skal få god veiledning
om økonomi og rettigheter. Nav og helsevesenet må samhandle bedre i forhold til hvordan de kan gi informasjon og veiledning til den gruppen som opplever alvorlig og langvarig sykdom.
Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker
å bli værende i jobb. Det er viktig at kreftpasientene ikke faller
helt utenfor arbeidslivet i sykdomsperioden, dersom de har
muligheter til å kunne bli i arbeid/komme tilbake til arbeid. Det
er viktig å oppfordre både pasienten og arbeidsgiver til å holde
kontinuerlig kontakt med arbeidsplassen i behandlingstiden.
Forskning viser at langvarig fravær fra jobben gjør det svært
vanskelig å komme tilbake igjen i jobb (Markussen m.fl.
2009).
Det standardiserte oppfølgingsløpet som gjelder ved sykmelding er ofte ikke tilpasset kreftdiagnosen, og kreftpasienter kan
derfor få unntak fra denne oppfølgingen. Uten et tilpasset løp
fra arbeidsgiver/Nav kan man falle ut av den lovfestede oppfølgingen. En del kreftpasienter makter ikke å opprettholde kontakten med arbeidslivet og faller helt ut. Noen er så syke eller

skadet av behandlingen de har vært gjennom at uførepensjon
er en nødvendig løsning.
Man kan likevel stille spørsmål om det er slik at oppfølgingen
kreftpasienter får fra arbeidsgiver og helsepersonell bidrar til at
den kreftrammede holder kontakten med arbeidslivet. Kreftbehandling kan i noen tilfeller strekke seg over år. Er det slik at
muligheter for tilrettelegging blir tilstrekkelig vurdert av arbeidsgiver, og blir det gitt nok og tilstrekkelig veiledning fra Nav? Er
rehabiliteringen som blir gitt arbeidsrettet nok, med tiltak enten
på arbeidsplassen eller med tiltak som bidrar til at behandling
og omskolering kan skje parallelt for de som har behov for dette? Siden kreftbehandling kan være forholdsvis langvarig betyr
det at pasienten kan ha behov for oppfølging og tilpasninger
over flere år. Kreftforeningen har i samarbeid med Proba samfunnsanalyse initiert et prosjekt som kan gi oss mer kunnskap
blant annet om suksessfaktorer ved oppfølging av kreftpasienter. Prosjektet er toårig med oppstart i 2013 og finansieres av
Farve, som er Navs program for forskning og forsøksvirksomhet.

8.7 Frembringe ny kunnskap
I denne rapporten etterlyser vi mer kunnskap og forskning på
rehabiliteringstilbudene. Vi har for lite kunnskap om langtidseffektene av eksisterende tilbud. Innenfor kreftrehabilitering
mangler vi kunnskapsbaserte tiltak og vurdering av kost-nytteforhold av de ulike tiltakene, og særlig gjelder dette for svært
ressurskrevende tilbud som opphold på rehabiliteringsinstitusjoner (Fosså m.fl. 2008).
I likhet med Fosså m.fl. (2008) etterlyser vi mer forskningsbasert kunnskap om tilbudene ved rehabiliteringsinstitusjonene.
Samtidig ser vi også behov for forskning på de lavterskeltilbudene som blir tilbudt kommunalt eller av frivillige. Kreftforeningen jobber for at frivillige, likemenn og pasientforeninger involveres i utvikling og gjennomføring av tilbud for kreftrammede.
Målet med forskningen bør være å utvikle bedre tilbud til de
kreftrammede og deres pårørende/nærstående.
En utfordring med forskning på rehabilitering er at den ofte
ikke tar hensyn til de individuelle forutsetningene som er til
stede før selve behandlingen starter. Dersom vi skal få gode
nok svar på om det er tilbudene i seg selv som for eksempel
har ført til bedret psykososial funksjonsevne, bør vi måle hvordan pasientenes psykiske helse var forut for tiltaket. Vi kan for
eksempel slå sammen data fra personer som både har mottatt
rehabiliteringstilbud, og som også har deltatt i store populasjonsstudier som Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag
(HUNT) eller Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa).
Samtidig kan ikke mangel på forskningsbaserte tilbud være
grunn nok til at man ikke har noen tilbud i det hele tatt, da utvikling av tilbud også må ta hensyn til hva pasientene etterspør.
Denne rapporten har vist at mange kreftpasienter har store,
udekkede behov både under og etter kreftbehandlingen. Ingen
pasienter er like. Kreftforeningen er derfor opptatt av at tilbudene til kreftpasienter må bygges ut, samtidig som de må bedre
tilpasses den enkelte.
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