Er det forskjell på hva kreftoverlevere med kronisk fatigue ønsker et
rehabiliteringsprogram skal inneholde sammenlignet med de uten kronisk fatigue?

Mange kreftoverlevere opplever fatigue etter kreftbehandling. Kunnskap om hva disse
kreftoverleverne har behov for i et rehabiliteringsprogram er viktig for å utvikle målrettede
programmer for kreftoverlevere med kronisk fatigue.

Vi har undersøkt hvor stor andel av deltakere som kommer på 1-ukes diagnosekurs på
Montebellosenteret som rapporterer at de har kronisk fatigue, hva som karakteriserer de med
kronisk fatigue og hva de mener et rehabiliteringsprogram bør inneholde. Totalt 564 deltakere
med brystkreft, prostatakreft, mage-/tarmkreft og andre diagnoser (inkludert små grupper med
ulike kreftdiagnoser) fylte ut et spørreskjema ved ankomst på Montebellosenteret. Kursene
inneholder blant annet informasjon om kreftsykdom, kreftbehandling, seneffekter, fysisk
aktivitet, gruppesamtaler og fysiske- og sosiale aktiviteter. Blant de som deltok i
undersøkelsen rapporterte 45% at de var plaget med kronisk fatigue. Pasienter med brystkreft
og i gruppen med andre diagnoser hadde større risiko for å ha kronisk fatigue enn pasienter
med prostatakreft. Pasienter som rapporterte at de hadde tilleggssykdommer hadde dobbelt så
stor risiko for å ha kronisk fatigue sammenlignet med de som ikke rapportere å ha
tilleggssykdommer. Sammenlignet med deltakere uten kronisk fatigue, var det flere deltakere
med kronisk fatigue som ønsket hjelp til fysisk opptrening (86% vs. 65%), fysioterapi (71%
vs. 55%) og ernæringsveiledning (68% vs. 53%). Tre fjerdedeler av de med kronisk fatigue
hadde behov for tre eller flere rehabiliteringskomponenter, sammenlignet med rundt
halvparten av de uten kronisk fatigue.

Det er nødvendig med mer forskning for å få mer kunnskap på dette feltet, slik at man kan
lage målrettede programmer som møter kreftoverleveres’ behov.
Denne studien er publisert i Acta Oncologica og er finansiert av Helse Sør-Øst
forskningsmidler.
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