
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Fysisk aktivitet og kreft 

 

GOD HELSE OG GOD LIVSKVALITET 

Fysisk aktivitet er generelt viktig for god helse. Det å være i regelmessig 
fysisk aktivitet har mange fordeler. Fysisk aktivitet bidrar blant annet til god 
hjertefunksjon og mer effektiv sirkulasjon, oppbygging av muskelmassen, 
vedlikehold av skjelettet, økt forbrenning og reduserer sjansen for å føle 
tretthet. Man bedrer den generelle funksjonen med hensyn til fysisk og 
psykisk total kapasitet. Disse positive effektene av fysisk aktivitet vil også 
gjelde mennesker som har fått kreft og lever med en kreftsykdom. Tidligere 
rådet man gjerne kreftpasienter til å holde seg i ro og unngå fysisk 
anstrengelse. Nå viser imidlertid et økende antall studier, at kreftpasienter 
som de fleste andre pasientgrupper har god nytte av å være i regelmessig 
fysisk aktivitet.  

 

KREFTPASIENTEN – TILPASSET FYSISK AKTIVITET 

Tilpasset fysisk aktivitet kan være særdeles gunstig for de som har en 
kreftsykdom. Det kan blant annet bidra til å redusere bivirkninger av 
kreftbehandling, opprettholde og bedre fysisk form og gi økt energi og 
overskudd. En del kreftpasienter har risiko for å utvikle seneffekter og andre 
sykdommer som hjerte-kar sykdom og diabetes. Fysisk aktivitet kan 
forebygge dette og påvirke livskvaliteten i positiv retning. 

 

AKTIVITET OG HVILE 

Alle kreftpasienter bør være i jevnlig fysisk aktivitet. Hva slags fysisk 
aktivitet man velger er imidlertid avhengig av hva slags fysisk funksjon og 
aktivitet pasienten hadde før sykdommen, kreftsykdommen og om man er 
under aktiv kreftbehandling (cellegift/strålebehandling eller liknende) eller 
ikke. Et riktig forhold mellom aktivitet og hvile er imidlertid svært viktig både 
under og etter kreftbehandling. (Kilde: Aktivitetshåndboka Helsedirektoratet) 

 

FOR MER INFORMASJON: 
www.aktivmotkreft.no 
www.pusterommene.no 
 

 

TRENINGSTILBUD 
TIL KREFTRAMMEDE 
VED FRISKLIVSSENTRALENE PÅ SAGENE OG FROGNER 
 

    
 

 

  

http://www.aktivmotkreft.no/
http://www.pusterommene.no/


 

Ønsker du å komme i gang med fysisk 

aktivitet etter kreftsykdom? 

Ønsker du inspirasjon og veiledning for å forbedre din fysiske 

form etter avsluttet kreftbehandling? Da er du velkommen til 

hyggelige treningsfellesskap ved Sagene frisklivssentral og 

Oscar frisklivssentral (Frogner). Treningen foregår i grupper 

og ledes av fysioterapeuter som også er AKTIV-instruktører. 

Tilbudet er gratis og omfatter hele Oslo-regionen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det gjennomføres en kartleggingssamtale med fysioterapeut før oppstart av 

trening. Tilbudet er tidsavgrenset.  

 

 

KONTAKTINFORMASJON: 

Sagene: 
Fysioterapeut Silje Sveen, tlf.: 46941657/23474760 
Mail: sveen.silje@bsa.oslo.kommune.no 
 
Frogner: 
Fysioterapeut Johanna Kirkengen Espe, tlf.: 41555337 
Mail: johanna.k.espe@bfr.oslo.kommune.no 
 
 

HENVISNING: 
Du kan ta kontakt direkte, eller via henvisning fra fastlege, fysioterapeut, 

kreftkoordinator og annet helsepersonell. 

 

ADRESSE OG KART: 
Sagene frisklivssentral, Treschowsgate 2a, underetasjen 
Nærmeste offentlige transport: Trikk 11/12/13 til Grefsenveien, buss 30 og 
58 til Sandaker og buss 20 til Arendalsgata. 
 
OSCAR frisklivssentral, Oscarsgate 36b  
Nærmeste offentlige transport: Trikk 19 til Riddervoldsplass, trikk 11 til 
Homansbyen eller buss 21 til Uranienborgveien. 
 
 
 
 

        
          
 

HENSIKTEN ER Å: 

 gi deg et lavterskel 

treningstilbud 

 gi deg tilpasset trening og 

veiledning – ut i fra din 

funksjon og dagsform 

 redusere bivirkninger og 

seneffekter etter 

kreftbehandling 

 motivere deg til fysisk aktivitet 

som kilde til økt fysisk og 

psykisk mestring 

TRENINGSTIDER SAGENE: 
 
Mandag 10.30-12.00: 
Utholdenhet og styrke med 
avspenning 
 
Onsdag 16.00-17.30: 
Utholdenhet og styrke med 
avspenning. Brukerdreven 
AKTIV-gruppe med egenandel 
 
 
TRENINGSTIDER 
OSCAR/FROGNER: 
 
Mandag 15.30-17.00: 
Utholdenhet og styrke med 
avspenning 
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