
Tverrfaglige tiltak kan 
hjelpe tidligere kreftpasienter 
tilbake til arbeid

Stadig flere personer overlever 
etter en kreftdiagnose. Mange 
klarer seg svært bra selv om 
de kan ha langvarige proble-
mer som utmattelse, smerter og 
depresjon. Disse problemene kan 
føre til problemer i arbeidslivet. 
Personer som har overlevd en 
kreftdiagnose har en 1,4 ganger 
større risiko for å være arbeids-
ledige enn andre. Individene selv, 
familier og samfunnet deler på 
denne byrden. 

Hensikten med denne nye over-
sikten var å vurdere effekten av 
tiltak som skulle fremme det å 
komme tilbake i arbeid for kreft-
pasienter. 

Hva sier forskningen?
Forfatterne fant studier som 
hadde vurdert følgende tiltak: 
psykologiske tiltak, tiltak som 
fremmer økt fysisk aktivitet, 
medikamentelle/medisinske til-
tak og tverrfaglige tiltak. 

Studiene var generelt av lav 
metodisk kvalitet, og de viste at: 
• Tverrfaglige tiltak som invol-

verte både psykologiske inter-

vensjoner, veiledning, fysiske 
treningsprogrammer og yrkes-
veiledning førte til at flere kom 
tilbake til arbeid 

• Psykologiske tiltak ikke 
hadde effekt på å returnere til 
arbeidslivet

• Fysisk treningsprogram førte 
ikke til at flere returnerte til 
arbeidslivet enn vanlig praksis

• Medikamentelle tiltak for 
å opprettholde funksjon ga 
samme resultat som mer radi-
kale medisinske behandlinger

• Ingen av studiene fant at det 
var forskjell på livskvalitet 
mellom tiltaks- og kontroll-
gruppene 

Hva er denne 
informasjonen basert på?
Forskere i Cochrane-samarbeidet 
har laget en ny oversikt over stu-
dier som har undersøkt effekten 
av tiltak som skulle fremme 
at personer som har overlevd 
kreftdiagnoser kommer til-
bake til arbeidslivet. Forskerne 
gjorde systematiske søk i flere 
forskningsdatabaser, og fant 18 
studier (14 randomiserte og fire 

kontrollerte) med til sammen 
1652 deltakere som de inkluderte 
i oversikten. De var utført i USA 
(n=7), Sverige, Nederland, Frank-
rike og Tyskland. Hovedvekten 
av deltakerne hadde hatt bryst-
kreft eller prostatakreft. 
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