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Forskning på Trening og kreft
• “Exercise and cancer” gir 26.007 treff i PubMed
• 1988: Første studien der mennesker trente under
kreftbehandling (Winningham & MacViccar)
• 1990-tallet: Få, men viktige studier. Blant annet sengesykling
etter høydosebehandling -> mindre smerte og kortere liggetid
• 2001: Første studien publisert i et høyt ranget medisinsk
tidsskrift (Segal et al., JCO, 2001)
• 2003: American Cancer Society anerkjenner trening
• 2010: Første retningslinjer for trening etter kreftbehandling
(Schmitz et al., ACSM, 2010)
• 2013: Subdisiplinen «Exercise Oncology» blir «lansert»
(Jones & Aldano, Acta Oncol., 2013)

Retningslinjer for trening anno 2019
• Retningslinjer for trening etter kreftbehandling
• Tilstrekkelig evidens for at trening kan påvirke:
• Fysisk form
• Symptomer på angst og depresjon
• Fatigue
• Fysisk funksjon og livskvalitet
• Fortsatt usikkert om trening kan påvirke:
• Nevropatier
• Smerter
• Kognitiv funksjon, m.m.

Campbell et al., ACSM, 2019

Hva bygger anbefalingene på?
• Hovedsakelig forsket på kvinner med brystkreft
• Ca. 70% av alle studier innen trening og kreft er
gjort på kvinner som har eller har hatt brystkreft
• Hvem er det som melder seg til forskning?
• Lite co-morbiditet?
• «Ukompliserte» forløp?
• Relativt unge
• Motiverte
• Stort sett bare én type trening som er prøvd
• Alle deltakere trener etter samme mal

Hva vet vi om trening og sarkom?
• «Exercise and sarcoma» gir 380 treff i Pubmed
• Filter:
• Studier med mennesker: 295
• Kliniske studier: 12
• Randomiserte kontrollerte studier: 2
• En legemiddelstudie fra 1982, hvor deltakerne ble testet på tredemølle
• En studieprotokoll fra 2020 som beskriver en studie som blant annet skal inkludere personer som
har sarkom som er på gang
• Kunnskapsgrunnlaget for effekt av trening er med andre ord litt skrint

Hvorfor er fysisk aktivitet viktig?
• Vi blir mindre fysisk aktive under behandling, og mange fortsetter å være mindre
aktive enn vennene sine også etter behandling
• Høyere fysisk aktivitetsnivå henger sammen med bedre livskvalitet hos unge
kreftrammede (i Australia)
• Neste alle (85%) ønsket informasjon om fysisk aktivitet og trening gjennom
kreftforløpet, men under halvparten av deltakerne fikk informasjon om dette
• 91% ønsket å motta slik informasjon fra personer med utdanning innen
trening på et kreftsenter.
• Av disse ville de fleste fortsette treingen enten hjemme eller tilknyttet et
treningssenter nær hjemmet.

Murnane et al, Support Care Cancer, 2015

Hvorfor er ikke alle aktive?

Hvorfor er ikke alle aktive?
Fatigue

Direkte effekt
av behandling

Lungefunksjon

Hjertefunksjon

Indirekte effekt

Blodkar og lymfer
Beinmineraltetthet
Nervesystemet
Skjelettmuskulatur

Jones et al., J Am Coll Cardiol, 2007; Jones et al., Nat Rev Clin Oncol, 2012;
Scott et al., Circulation, 2018

Hvorfor er fysisk aktivitet viktig for deg?
•
•
•
•

Hva ønsker du å oppnå?
Hvorfor er det viktig for deg?
Hva risikerer du hvis du ikke er fysisk aktiv?
Hva hindrer deg fra å være fysisk aktiv?

• Lag deg et SMART mål:
• Spesifikt
• Målbart
• Ambisiøst
• Realistisk
• Tidsbestemt

Hva hindrer deg fra fysisk aktivitet?
• Mine barrierer:
• Jeg har dårlig tid
• Jeg orker ikke/ Jeg er sliten
• Jeg må trene alene (av og til)
• Det regner

Hva kan vi gjøre med barrierene?
• Hva ønsker du å få ut av treningen?
• Hvorfor er det viktig for deg å trene?
• Hva er konsekvensene hvis dere ikke trener?
• Planlegge tiltak for ”regnværsdager”
• Hva kan du gjøre noe med nå?
• Holde på lenge nok til at vi får fremgang
• Først da opplever vi mestring

Fysisk form

Utgangsnivå
For lav treningsbelastning
Slutter å belaste kroppen
Sykdom, skader, etc
For høy treningsbelastning
For kort restitusjonstid
Tid

Oppsummering
• Hvorfor er det viktig for deg å trene?
• Hva risikerer du hvis du ikke trener?
• Hvilke barrierer møter du for å være fysisk aktiv?
• Lag strategier for å møte/omgå disse der det er mulig
• Hvilke muligheter har du til å få trent?
• Utnytt de mulighetene du har
• Begynn i det små
• Mange av treningsforsøkene med kreftpasienter har vært
enkel gå-trening
• Lag kortsiktige mål (hvis hovedmålet ditt er langt fremme)
• Sosial støtte er viktig

Takk for oppmerksomheten
”Du bør alltid gå en tur med hunden din – selv om du ikke har en”
(Åstrand, P. O.)

