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Viktig å være  
aktiv mot kreft
Selv om flere nordmenn får kreft, er det også flere som blir helt friske etter behandling.  
De som har kreft, lever dessuten lenger og har høyere livskvalitet enn tidligere. Regjeringen 
er opptatt av raskere diagnose og redusert ventetid for kreftpasienter. Vårt kreftløfte har tre 
hovedelementer: tverrfaglige diagnosesentre for alvorlig sykdom, standardiserte pakke
forløp, bedre samarbeid med fastlegene.

Over 32 000 nordmenn fikk kreft i 2015. Tre av fire krefttilfeller diagnostiseres hos menn og 
kvinner over 60 år. I Norge skyldes derfor en vesentlig del av økningen at vi lever lengre 
enn tidligere.

De 28 pakkeforløpene for kreft er en suksess for pasientene og bidrar til å få ned vente
tidene. Nær 80 prosent av nye kreftpasienter får startet pakkeforløp samme dag som 
henvisningen er mottatt. Forskning viser at fysisk aktivitet er positivt for kreftpasienter både 
under og etter behandling. Dette handler ikke minst om mestring og økt livskvalitet. 
Stiftelsen Aktiv mot kreft har et bredt engasjement og støtter flere forskningsprosjekter på 
effekten av fysisk aktivitet og kreft.

Grete Waitz inspirerte mange til fysisk aktivitet. Som kreftsyk var hun også et forbilde for  
bruk av fysisk aktivitet i behandlingen. Hun etablerte Aktiv mot kreft sammen med  
Helle Aanesen. Gjennom ti år har stiftelsen jobbet målrettet for å få fysisk aktivitet inn  
som en del av kreftbehandlingen. Resultatet er mange treningsrom for kreftpasienter  
på norske sykehus. Treningsrommene gir pasientene et pusterom fra kreftbehandlingen 
der de kan komme i form og få overskudd. Pusterommene er et godt eksempel på et 
offentligprivat samarbeid. 

Jeg takker Aktiv mot kreft for innsatsen og ønsker stiftelsen lykke til videre med det  
viktige arbeidet.

Bent Høie 
Helse- og omsorgsminister 

Forskning viser at fysisk aktivitet er positivt  
for kreftpasienter både under og etter  
behandling.

Bent Høie
Helse- og omsorgsminister
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Initiativ og visjon
Da Helle Aanesen i 2007 meldte seg på New York City  
Marathon for første gang, lærte hun fort hvor flinke amerikanere 
er til å kombinere store idrettsarrangementer med å samle inn 
penger til gode formål. 

Dette var ikke vanlig i Norge, men kanskje kunne det bli det? 
Helle tenkte umiddelbart på Grete Waitz. Hun var dronningen av New York City Marathon  
med sine ni seire, en svært sympatisk idrettsstjerne, og hun hadde kreft. Kanskje ville hun være 
med og etablere en stiftelse med fokus på fysisk aktivitet og kreft? Helle ringte, og Grete var 
positiv. Sammen etablerte de Aktiv mot kreft 15. november 2007. 

Stiftelsens visjon er å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Dette skjer gjen
nom etablering av Pusterom (treningsrom) på sykehus, utdanning av AKTIVinstruktører ved 
Norges Idrettshøgskole og bidrag til forskning på området fysisk aktivitet og kreft. Aktiv mot kreft 
samler inn midler gjennom samarbeid med fadderbedrifter, folk som løper, går eller sykler for 
Aktiv mot kreft, bidrag fra giverstiftelser, faste givere, innsamlinger/initiativ fra privatpersoner, 
idrettsarrangement – og en internasjonal avtale med adidas. 

Etter at Aktiv mot kreft undertegnet en betydelig avtale med adidas i 2009 ble det etter hvert 
viktig for stiftelsen å utvide sitt engasjement utover Norges grenser. Aktiv mot kreft etablerte 
i 2014 sin egen stiftelse i USA. AKTIV Against Cancer Inc. har samme visjon som sin norske 
søsterstiftelse; å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Stiftelsen har etablert et 
omfattende samarbeid med Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York med fokus 
på forskning på feltet «Exercise Oncology».  

Siden 2013 har Aktiv mot kreft i samarbeid med Oslo universitetssykehus utdannet kreftleger  
og etter hvert også kreftsykepleiere i Etiopia, et land med 100 millioner innbyggere, men  
kun tre kreftleger og ingen kreftsykepleiere. Gjennom utvekslingsprogrammet mellom Oslo  
universitetssykehus og Black Lion Hospital i Addis Ababa uteksamineres seks nye kreftleger  
i 2017. Ti kreftsykepleiere begynte sin utdanning i år.

I løpet av ti år har stiftelsen  
samlet inn over 120 
millioner kroner som blant 
annet har gått til: 

•  16 Pusterom ved 16 
sykehus landet rundt

•  PET/CT-skanner og 
annet medisinsk teknisk 
utstyr

•  Bidrag til norsk og inter
nasjonal forskning på 
fysisk aktivitet og kreft

•  Utdanning av 270  
AKTIVinstruktører 

•  Etablering av AKTIV 
Against Cancer Inc.  
i USA

•  Utdanning av kreftleger 
og kreftsykepleiere  
i Etiopia

Uten Grete hadde ikke Aktiv mot kreft  
fått den oppmerksomheten og troverdig-
heten vi fikk i starten. Hun var allerede  
en legende – og et fantastisk flott menneske. 
Klok, tydelig og med stor gjennomslagskraft. 
Og et stort hjerte.

Helle Aanesen
Daglig leder, Aktiv mot kreft
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Pusterom – et sted  
å bygge kroppen  
opp igjen
Pusterom er betegnelsen på et moderne 
trenings lokale for kreftpasienter ved norske  
sykehus. Trening gir økt styrke og utholdenhet og bidrar til at 
man tåler behandlingen bedre. Fysisk aktivitet kan redusere bivirkninger 
som kvalme og fatigue og bidrar til bedre søvn, bedre vektkontroll og bedre selv
følelse. Trening under og etter behandling bidrar med andre ord til økt livskvalitet  
i en vanskelig periode, og det fremgår av forskning at effekten av trening under 
tilsyn var nesten det dobbelte av trening uten tilsyn. Derfor synes vi det er viktig å 
etablere Pusterom – og utdanne AKTIVinstruktører. 

Pusterommet er et godt eksempel på  
hva pasientens helsetjeneste handler om.  
Her får kreftsyke hjelp til å mestre livet og 
inspirasjon til å være fysisk aktive, som  
bedrer mulighetene til å være så frisk  
som mulig.

Anne Grethe Erlandsen
Statssekretær, 
Helse- og omsorgs departementet

På Pusterommene får pasientene muligheten til å øke 
både puls, pust og styrke i en periode som for mange  
preges av at kroppen brytes ned av cellegift, stråling og 
medi siner. All trening i Pusterommene skjer under kyndig 
veiledning av fysioterapeuter, idrettspedagoger eller liknende, 
og det tilbys både egen og gruppetrening. 

I tillegg til treningen opplever mange Pusterommet som et 
sted for gode samtaler med andre som vet hvordan kreft
behandlingen sliter på både kropp og sinn. Aktiv mot kreft har 
i løpet av 2017 etablert Pusterom på 16 norske sykehus hvor
av ett er utendørs – Pusterommet i skogen ved Rikshospitalet 
i Oslo. Aktiv mot kreft jobber parallelt med at fysisk aktivitet 
(Pusterommet) skal bli inkludert så tidlig som mulig i behand
lingsforløpene.

Landets første Pusterom ble åpnet på det nye kreftsenteret  
på Ullevål sykehus året før Aktiv mot kreft ble etablert. Grete 
Waitz var den gang med som rådgiver og «frontfigur» for  
tilbudet som raskt ble populært. Det var derfor naturlig for  
Aktiv mot kreft å videreføre dette arbeidet med målsetning 
om å åpne Pusterom på alle norske sykehus med pasient  
grunnlag stort nok.

Gjensidigestiftelsen fortjener en stor TAKK for betydelig støtte  
til etablering av Pusterommene i Norge. De tror på viktigheten 
av fysisk aktivitet og har vært en svært viktig støttespiller for 
Aktiv mot kreft siden 2010.



Grete var med da vi etablerte det aller  
første Pusterommet i Kreftsenteret på Ullevål.  
Hun delte av sin personlige erfaring og var en 
viktig bidragsyter og inspirator for prosjektet.  

Tone Ikdahl
Onkolog, viseadministrerende direktør ved  
Ahus og styremedlem i Aktiv mot kreft

Pasientene opplever en stor glede ved å  
kunne bygge kroppen opp i en vanskelig  
tid. Og ved siden av det fysiske, er jo  
gruppeaktivitetene og ikke minst de gode 
samtalene som utvikles i Pusterommet utrolig 
oppbyggende for kropp og humør.

Gro Aasland
Avdelingsleder for nevrologi og  
rehabilitering ved sykehuset Telemark

Nyere forskning peker nå på at trening ikke 
bare er trygt og gjennomførbart under kreft-
behandling, men også at den kan spille en 
sentral rolle i å forbedre kreftpasienters  
fysiske funksjon, bekjempe fatigue og bedre 
livskvaliteten.

Rock et al. (2012)
Guidelines fra ACS (American Cancer  
Society) 2012.

Pusterommet har, med morsom og variert 
trening og samvær med flotte mennesker, 
gitt meg noe meningsfullt å gå til under 
kreftbehandlingen. Det har bidratt til både 
fysisk og psykisk styrke til å komme meg 
gjennom behandlingen.

Anne Grete Sagen
Kreftpasient og aktiv bruker av  
Pusterommet på Ullevål

I Pusterommet setter vi fokus på det friske 
i pasienten. Mange føler seg sviktet av  
kroppen sin, og trening på Pusterommet 
gjør at de stoler på kroppen sin igjen.

Nina Firing 
Kreftsykepleier og leder av kreft  
og lindring ved sykehuset i Vestfold

Pusterommet er det stedet jeg får avbrekk 
under kreftbehandlingen, og det eneste jeg 
gleder meg til. Det er viktig for det fysiske, 
mentale og sosiale – bruker du Pusterommet 
takler du bedre nedturene. Uten tvil! Jeg vet 
faktisk ikke hvordan det hadde gått med  
meg uten Pusterommet.
    
Solveig Vedal
Kreftpasient og aktiv bruker  
av Pusterommet på Radiumhospitalet
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AKTIVinstruktør  
– et studie ved NIH

Forskning

Når kreftpasienten er ferdig med behandling på  
sykehuset er det viktig at det finnes et godt trenings
tilbud i nærheten av hjemstedet.
Kreftbehandling kan gi langvarige bivirkninger i form av blant annet fatigue (trøtthet) 
og redusert livskvalitet. I tillegg kan kreftoverlevere ha en høyere risiko for å utvikle 
hjerte og karsykdom, osteoporose og diabetes. Mange pasienter har derfor behov 
for fysisk aktivitet under kyndig veiledning også etter avsluttet kreftbehandling. 

Aktiv mot kreft har i samarbeid med Oslo universitetssykehus 
(OUS) og Norges Idrettshøgskole (NIH) etablert en videreutdanning for fysiotera
peuter, personlige trenere og idrettspedagoger. Samarbeidet mellom OUS, NIH og 
Aktiv mot kreft har resultert i to nye studiemuligheter ved NIH:

•  «Trening og kreft» som valgfag ved bachelorstudiet ved NIH (10 studiepoeng)

•  «Trening og kreft» som deltidsstudium for fysioterapeuter, idrettspedagoger 
og personlige trenere (5 studiepoeng).

Fullførelse av studiet  
«Trening og kreft» gir  
status som AKTIV instruktør. 

De første AKTIV instruktørene 
ble utdannet våren 2014, 
og innen utgangen av 
2017 vil det være ca. 270 
AKTIVinstruktører i Norge. 

AKTIVinstruktørene holder  
til over hele landet  
og kan kontaktes via  
puste rommene.no  
for å få kvalifisert  
treningshjelp etter endt 
kreftbehand ling.

Aktiv mot kreft støtter forskning på fysisk aktivitet 
i Norge og internasjonalt. I Norge har stiftelsen 
gitt betydelige midler til følgende prosjekter:

Kan fysisk aktivitet være en medisin 
som kan foreskrives? Det er dette vi 
undersøker i EBBA II.

Inger Thune
Overlege og forskningsgruppeleder,  
Oslo universitetssykehus

•  EBBA II (Energy Balance and Breast Cancer Aspects) er en 
nasjonal multisenterstudie (NBCG14. www.nbcg.no), inklu
derer pasienter ved Oslo Universitetssykehus OUS, St. Olavs 
hospital, og Vestre Viken HF, Drammen (NCT02240836). 
Hensikten er å studere hvorvidt daglig fysisk aktivitet før, 
under og etter behandling hos 600 brystkreftpasienter kan 
påvirke livskvalitet, tilbakefall og brystkreftoverlevelse. Studien 
er unik og er basert på et godt nasjonalt og internasjonalt 
samarbeid og pasientene får 10 års oppfølging. Prosjektet, 
som ledes av overlege/professor Inger Thune, har fått totalt  
6 millioner kroner over tre år. 

•  TAST-studien Det er viktig med kunnskap om hva som er 
trygg og god trening under cellegiftbehandling. I den 
såkalte TASTstudien studerte forskere fra Idrettshøgskolen 
og Oslo Universitetssykehus effekten av trening med høy 
intensitet hos testikkelkreftpasienter som fikk cellegift. Planen 
var å inkludere nærmere 100 pasienter, men prosjektet 
måtte avsluttes før, fordi det oppsto uheldige hendelser 
hos noen av pasientene i treningsgruppen. Dette kan ha 
vært tilfeldig, men foreløpig kan det heller ikke utelukkes at 
hendelsene har med treningen å gjøre. Før vi vet mer om 
hva som har vært årsaken kan vi ikke anbefale trening med 
høy intensitet til pasienter som er under cellegiftbehandling 
for testikkelkreft.   

•  PHYS-CAN PhysCan Bergen er en delstudie i et internasjo
nalt samarbeid. Man ser på effekten av moderat versus 
høy treningsintensitet på kroppssammensetning, fysisk form 
og muskelfunksjon hos brystkreftpasienter som får adjuvant 
cellegiftbehandling. Pasientene randomiseres til høy eller 
lav intensitetstrening. De som har lang reisevei inngår i en 
kontrollgruppe med ordinær behandling. Noen deltakere 
fra hver av de tre gruppene tas det biopsier av lårmuskel 
fra, for å studere underliggende mekanismer for nedsatt 
muskelfunksjon under behandling. Studiestart var desember 
2016 og beregnes å være ferdig i 2019.

AKTIVinstruktørutdanningen har gitt  
meg masse ny kunnskap om tilrette - 
legging av trening for mennesker  
som har gjennomgått kreftbehandling.  
Dette gir trygghet både for meg  
og for de jeg trener.
 
Martin Wiig Larsen
Personlig trener og AKTIVinstruktør

Emneansvarlige: Tormod Skogstad Nilsen, Truls Raastad,  
Elisabeth Edvardsen og Lene Thorsen.
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Første kolleksjon ble lansert i forbindelse med friidrettsVM  
i Berlin i 2009. For å markedsføre AKTIVproduktene bruker  
adidas kjente topp løpere som Haile Gebrselassie, Mari Keitany, 
Patrick Makau Musyoki og Geoffrey Mutai. I store internasjo
nale konkur r anser løper mange av adidas´ verdensstjerner 
med AKTIVlogo på brystet.

AKTIV Against Cancer
Med adidas som internasjonal samarbeidspartner ble det 
etter hvert naturlig å se på muligheter for etablering av 

Aktiv mot kreft også utenfor landets grenser. I 2014 ble AKTIV 
Against Cancer Inc. etablert som en nonprofit organisasjon 
i USA med samme mål som den norske stiftelsen – å få fysisk 
aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Stiftelsen i USA 
har innledet et omfattende forskningssamarbeid med  
Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York.

adidasavtalen og  
Aktiv mot kreft utenfor Norge
I 2009 signerte Aktiv mot kreft en avtale med adidas Inter national, 
som Grete Waitz hadde samarbeidet med i 30 år. adidas utviklet 
en spesialdesignet kles og sko  kolleksjon som fikk navnet AKTIV. 
Kolleksjonen selges verden over, og Aktiv mot kreft mottar hvert år 
royalty fra denne som er en viktig inntektskilde for stiftelsen. 

Grete fikk med seg at stiftelsen blomstret.  
Gjennom avtalen med adidas bidrar Grete 
hvert år med penger – selv mange år etter 
sin død. Dette hadde gledet henne enormt. 

Jack Waitz
Styremedlem, Aktiv mot kreft

Our collaboration with AKTIV allows us  
to pursue exciting new research avenues  
investigating the effects of exercise to  
eradicate cancer.

Lee Jones, PhD
Exercise scientist, MSKCC

Avtalen med adidas er signert: Grete Waitz, Adrian Leek og Helle Aanesen.
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•  Aktiv mot kreft stiftet av 
Grete Waitz og Helle Aanesen.

•  Nycomed og Max Manus  
signerer avtaler som første 
fadderbedrifter.

•  Overrekker PET/CT-skanner til  
Oslo universitetssykehus, Ullevål.

•  Åpner Pusterommet på Sykehuset  
Innlandet, Gjøvik.

•  Grete Waitz sovner inn 19. april.

•  Oslo Skishow arrangeres for første  
gang på Rådhusplassen – til inntekt  
for Aktiv mot kreft.

•  Gir ultralydapparat med navigasjons-
teknologi (KOELIS) til Oslo universitets 
sykehus, Aker. 

•  Mottar Achievement Award fra det  
Norsk Amerikanske Handels kammer  
i New York.

•  Gjensidigestiftelsen gir midler til 
forskningsprosjektet EBBA II. 

•  Bente Skari blir hovedambassadør

•  Qicraft og Lund Gruppen blir nye  
fadderbedrifter.

•  Åpner Pusterommet på Syke
huset Vestfold i Tønsberg.

•  Åpner Pusterommet på Ahus.

•  Åpner det første Pusterommet 
utendørs – Pusterommet  
i skogen – ved Rikshospitalet.

•  Åpner Pusterommet på  
Ålesund sjukehus.

•  Åpner Pusterommet på  
Bærum sykehus.

•  Den første AKTIV Against  
Cancer Award tildeles Mary 
Wittenburg i USA.

•  Sector Alarm blir ny  
fadder bedrift.

•  Signerer 5-års avtale med adidas 
International, under VM i friidrett i 
Berlin.

•  Finansierer driften av Pusterommet 
på Ullevål sykehus.

•  Advokatfirma Selmer, Formues  
for valtning, Arcus Gruppen, BBS  
og Glaxo SmithKline blir nye  
fadderbedrifter.

•  Offisiell åpning av utvekslings
programmet mellom Oslo 
universitetssykehus og Black Lion 
Hospital i Etiopia om utdanning 
av kreftleger.

•  Åpner Pusterommet på St. Olavs 
hospital i Trondheim.

•  Driftsmidler til Pusterommene 
kommer inn i statsbudsjettet.

•  Lanserer studiet «Trening og 
kreft» i samarbeid med OUS  
og NIH, som utdanner AKTIV-
instruktører.

•  Gir betydelige midler til 
forskningsprosjektet PHYS-CAN 
ved Haukeland.

•  EnterCard, ICA og Zalaris blir  
nye fadderbedrifter.

•  Åpner Pusterommet i Drammen.

•  Åpner Pusterommet på  
Kristiansund sykehus.

•  Åpner Pusterommet på  
Stavanger universitetssykehus.

•  Lanserer Pusterommet på  
sjøen sammen med KNS.

•  Markerer ti år med høy puls  
for en god sak.

•  Etablerer bedriftskonseptet 
GoAKTIV og arrangements
konseptet TeamAKTIV.

•  Åpner Pusterommet på 
Haukeland universitetssykehus 
med gavemidler fra Grieg 
Foundation.

•  Grieg Gruppen, CMA Asset 
Management, AstraZeneca 
og J.F. Knudtzen AS blir nye 
fadderbedrifter.

•  Reåpner Pusterommet på Oslo  
universitetssykehus, Ullevål i nye lokaler.

•  Åpner Pusteromtilbud på Oslo  
universitetssykehus, Radium hospitalet  
i provisoriske lokaler.

•  Lanserer nettsidene pusterommene.no.

•  Deltar i kronerulling som resulterer  
i PET/CT-skanner til St. Olavs hospital  
i Trondheim.

•  Gir nytt stråleutstyr til Oslo universitets
sykehus.

•  RiksTV, OXX, Torkildsen, Tennøe & Co, 
Block Watne og IDÉ House of Brands 
blir nye fadderbedrifter.

•  Asker kommune blir vår første  
fadderkommune.

•  Avtalen med adidas  
International fornyes med  
ytterligere fem år.

•  Reåpner Pusterommet på 
Radiumhospitalet i nyoppussede 
lokaler.

•  Åpner Pusterommet på  
Kongsberg sykehus.

•  Mottar prisen «Årets samhand-
lere 2016» sammen med Oslo 
universitetssykehus og Sagene 
Frisklivsentral.

•  Utvider utvekslingsprogrammet  
i Etiopia til også å utdanne  
kreftsykepleiere.

•  Kavlifondet gir midler til forsknings 
og utvekslingssamarbeid med 
MSKCC i New York.

•  Den andre AKTIV Against Cancer 
Award tildeles Meb Keflzighi i USA.

•  Nordic Nanovector, Volkswagen, 
CocaCola og Astellas blir nye 
fadderbedrifter.

•  Gjensidigestiftelsen gir midler til 
etablering av nye Pusterom og 
forskningsprosjekt på fysisk  
aktivitet og kreft.

•  Åpner Pusterommet på Sykehuset  
i Telemark.

•  Hamworthy (nå Wärtsilä), Marathon 
Oil/Acona Wellpro, ePartner, Falck, 
Jernia og Webscape blir nye  
fadderbedrifter.

•  Etablerer AKTIV Against Cancer 
Inc. i USA. 

•  Åpner Pusterommet på  
Ringerike sykehus. 

•  Gjensidigestiftelsen innvilger  
søknad om midler til flere 
Pusterom.

•  Inngår samarbeid med  
Memorial Sloan Kettering  
Cancer Center (MSKCC) om to 
forskningsprosjekter i USA.

•  Uteksaminerer de første  
85 AKTIVinstruktørene.

• Energiselskapet Buskerud 
(nå Glitre Energi) blir ny  
fadder bedrift.

•  Lanserer kampanjefilm  
som får mye oppmerksomhet  
i inn og utland.

•  Vinner «European Excellence 
Award» for kampanje film.

2007 2011 20152009 2013 2017

2008

2012 2016

2010

2014

Aktiv mot kreft
– viktige milepæler de første 10 årene.



1918

Målet er å få fysisk aktivitet inn som  
en del av kreftbehandlingen. 

Aktiv mot kreft

Spennende forsknings
samarbeid i USA

Utdanning av kreftleger og 
kreftsykepleiere i Etiopia

Å forske sammen med Dr. Lee Jones er det  
samme som for en norsk fotballspiller å trene  
med Ronaldo for å bli en bedre fotballspiller!

Tormod Skogstad Nilsen
Forsker, Norges Idrettshøgskole

Stiftelsene i Norge og USA – Aktiv mot kreft og AKTIV Against  
Cancer – samarbeider om å finansiere flere forskningsprosjekter 
ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York. 

Til sammen støtter stiftelsene ”The Lee Jones Lab” under 
ledelse av Lee Jones, PhD med USD 3,3 mill.fordelt på tre 
prosjekter over fem år. Sykehuset er rangert som det beste 
kreftsykehuset i USA og behandler pasienter fra hele verden. 
Kavlifondet har gitt Aktiv mot kreft betydelige midler til ett av 
disse prosjektene som også inkluderer et stipend for norske 
forskere. For Aktiv mot kreft er det viktig å tilrettelegge for 
kunnskapsutveksling og bringe ny forskning tilbake til Norge  
og inn i Pusterommene.

Utdanning av kreftleger og kreftsykepleiere 
i Etiopia er avgjørende for å bygge kompe-
tanse i dette store landet med 100 mill. 
innbyggere. Vårt bidrag er helt sentralt for  
å kunne gi kreftpasientene behandling med 
god kvalitet, både i Addis Ababa og i de 
andre sentra som bygges opp.

Kjell Magne Tveit
Fagdirektør ved OUS og professor
i kreftsykdommer 

Kreftoverleger fra OUS som er i lønnet utdanningspermisjon 
reiser til Black Lion Hospital i Addis Ababa i Etiopia og  
spesialiserer leger innen onkologi. De første seks legene ble 
rekruttert til det fireårige programmet i 2013, og nye leger 
blir tatt opp hvert år. I 2017 er 30 etiopiske kreftleger under 
utdanning.  

For å sikre at arbeidskraften blir i Etopia, får legene betalt  
sin opplæringsplass av sykehuset de er ansatt ved. De må  
da forplikte seg til å jobbe der i minimum fem år etter endt  
spesialisering. Målet er at programmet skal kunne videreføres 
uten hjelp fra Norge etter 5–7 år.

I 2016 utvidet OUS og Aktiv mot kreft samarbeidet til også  
å omfatte utdannelse av kreftsykepleiere i Etiopia. Foreløpig 
finnes det ingen kreftsykepleiere i landet. 

Aktiv mot kreft finansierer disse prosjektene, med unntak av 
lønnen til kreftoverlegene som er i lønnet permisjon. Dette er 
et internasjonalt prosjekt som dekkes av inntektene stiftelsen 
får fra adidas. Haile Gebrselassie, det mannlige motsykket  
til Grete Waitz i «stallen» til adidas, er derfor en naturlig og 
engasjert ambassadør for dette samarbeidet.

Aktiv mot kreft har hatt nært samarbeid med Oslo universitets
sykehus (OUS) siden etableringen av stiftelsen i 2007.  
Et av samarbeidsprosjektene omfatter utdanning av  
onkologer i Etopia, et land med snart 100 millioner  
innbyggere og som i 2012 kun hadde tre spesialister 
til å behandle kreft.
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Prosjektet i Etiopia er et meget godt eksempel  
på offentlig/privat samarbeid. Det handler jo 
mye om personer og om de evner å bli enige 
om hvilke problemer som skal løses. Oslo Universi-
tetssykehus og Aktiv mot kreft er begge løsnings-
orienterte. De har gjort hverandre gode og  
skapt resultater – det handler om å se muligheter 
og skape entusiasme og energi.

Birger Magnus
Styreleder i Aktiv mot kreft

Våre ambassadører

Vi er stolte over våre flotte ambassadører!  
Tusen takk til alle som har stilt opp disse  
10 første årene. Dere gjør en fantastisk  
innsats for å øke fokus på viktigheten  
av fysisk aktivitet og Aktiv mot kreft 
sitt arbeid.

Etiopias tre onkologer: Dr. Mathewos, Dr. Ayenalem og  
Dr. Wondemagegnehu.

Haile Gebrselassie er prosjektets ambassadør og Etiopias 
største kjendis. Her på løpetur med Tove Strand.



Aktiv mot kreft |10 år med høy puls for en god sak22 23

Aktiv mot kreft tilbyr avtaler med næringslivet som gjør det  
mulig for bedriften å bidra til en god sak, både for samfunnet og 
egne medarbeidere. Målet er å motivere bedriftens ansatte til økt 
fysisk aktivitet som igjen bidrar til positiv energi og redusert syke
fravær. Aktiv mot krefts ambassadører stiller opp på inspirasjons
samlinger og fellestreninger. Bedriftens ansatte kan registrere alle 
former for fysisk aktivitet i egen webløsning og delta i konkurranser. 

Nycomed (nå Takeda) og Max Manus var de to første bedriftene  
som engasjerte seg som fadderbedrifter. Grieg Gruppen  
i Bergen kom også tidlig på banen. I tillegg til å være med  
som fadderbedrift, ga Grieg Foundation fem millioner kroner  
til etablering av Pusterommet ved Haukeland Sykehus i Bergen. 
Det var det aller første Pusterommet som ble etablert i regi 
av Aktiv mot kreft.

Fadderbedrifter tar  
samfunnsansvar

De ansatte har vært utrolig positive.  
At vi støtter en god sak, samtidig som det 
engasjerer de ansatte, har vært bra for oss. 
Det er fint å kunne bidra – det gjør noe med 
oss og gir perspektiv på livet.

Elna-Kathrine Grieg
Grieg Gruppen

Når Aktiv mot kreft selv skal oppsummere sin virksomhet  
i en setning lyder den som følger: «Vi genererer penger  
ved fysisk aktivitet for friske mennesker og bruker dem  
på fysisk aktivitet for kreftsyke». Takeda har vært fadderbedrift siden 2008 og har 

siden den gang registrert masse aktiviteter og hatt 
nesten 200 deltagere i Oslo Maraton, Birken og i 
New York City Maraton til inntekt for stiftelsen. Takeda 
jobber for bedre helse gjennom ledende medisinsk 
innovasjon, men medisiner er ikke alt, og derfor er 
det viktig for oss å bidra til etable ringen av Pusterom.

Brita Sangolt 
Kommunikasjonsdirektør,  
Takeda (tidligere Nycomed)
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Aktiv mot kreft deltar på idrettsarrangementer for å skape  
oppmerksomhet rundt stiftelsens arbeid og samle inn penger. 

Aktiv mot kreft på arrangement  
– Høy puls for en god sak

Aktiv mot kreft har siden etableringen i 2007 
samarbeidet tett med Holmenkollmarsjen,  
Birkebeinerarrangementene, Oslo Maraton 
og New York City Marathon. Hvis du vil støtte 
Aktiv mot kreft sitt arbeid kan du kjøpe start
nummer gjennom stiftelsen. Det er ikke så 
mye dyrere, men hele påmeldingsavgiften 
tilfaller Aktiv mot kreft (gjelder ikke NYCM  
hvor vi også er tur operatør og ca. 60 % av 
prisen tilfaller stiftelsen).

I tillegg til disse arrangementene er stiftel
sen veldedig samarbeidspartner til en rekke 

andre idrettsarrangement. Et av dem var 
rulleskirennet Oslo Skishow som ble arrangert 
fem år på rad på Rådhusplassen i Oslo der 
alle på de norske langrennslandslagene stilte 
opp til inntekt for Aktiv mot kreft.

Flere utøvere er stolte av å profilere  
Aktiv mot kreft og vinteren 2017 gjorde 
Kombinert landslaget noe helt spesielt. Alle 
gutta på landslaget tegnet sammen med 
barna på Rikshospitalet, og sammen designet 
de skidressen som ble brukt i VM i Lahti. 

Som tidligere kreftpasient vet jeg hvor viktig det 
er å være i form. Jeg har alltid vært fysisk aktiv 
og er veldig glad i å gå på ski. En gang jeg 
gikk Norefjellsrennet, ga jeg et bidrag til Aktiv 
mot kreft – ville jo gjerne bidra til saken. Helle 
tok kontakt, og inviterte meg inn i styret for  
stiftelsen. Det er et arbeid som gir stor glede.

Birger Magnus
Styreleder, Aktiv mot kreft
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Da Rikshospitalet fikk Norges første PET/CTskanner i 2006 var 
det som siste land i Europa. Nabolandet Danmark hadde  
i 2008 15 tilsvarende maskiner og nesten det dobbelte  
i bestilling. En PET/CTskanner er i følge fagmiljøet en forutset
ning for moderne kreftbehandling. Aktiv mot kreft fikk derfor 
lyst til å forsøke å anskaffe denne maskinen til Ullevål sykehus 
selv om prislappen var på drøyt 30 mill. kroner. Takket være 
betydelige gavemidler fra et knippe anonyme givere var  
det et stolt øyeblikk da Grete kunne klippe snoren, og åpne 
PETsenteret på Ullevål sammen med Helseminister  
AnneGrete StrømErichsen i februar 2011.

Senere i 2011 fikk vi 1 million kroner av United Bakeries,  
som de hadde samlet inn i forbindelse med sitt engasjement  
i triatlonkonkurransen Norseman. Dette resulterte i at vi sammen 
kunne gi Aker sykehus utstyr til diagnostikk av prostatakreft 
med en ny teknologi kalt KOELIS. I 2012 bidro Aktiv mot kreft 
til å forbedre stråleterapiutstyret ved Oslo universitetssykehus 
ved innkjøp av utstyr til skreddersydd stråleterapi, pustestyrt 
stråleterapi og ultralyd til brachyterapi.
 

For Aktiv mot kreft har det vært viktig å være en kata lysator til 
fornyelse og forbedring av det utstyret som eksisterer på norske 
syke hus. Å ha bidratt til at nytt, moderne og viktig utstyr blir tilgjen
gelig så tidlig som mulig for norske pasienter er vi glade for.

PET/CTskanner og annet 
medisinskteknisk utstyr
Tidlig i 2008 spurte Grete og Helle kreftmiljøet på Ullevål  
sykehus om hva de savnet for å kunne tilby enda bedre  
kreftbehandling på sykehuset. Svaret kom kontant:  
en PET/CTskanner. 

At Aktiv mot kreft klarte å skaffe pengene  
til PET/CT-skanneren var helt fantastisk.

Kjell Magne Tveit
Fagdirektør ved OUS og professor 
i kreftsykdommer

Helseminister Anne-Grete 
Strøm-Erichsen og Grete Waitz 
åpner PET-senteret på Oslo 
universitetssykehus, Ullevål 14. 
februar 2011.

Aker sykehus 2011. Fra venstre: Erik Rud, Helle Aanesen,  
Øystein «Pølsa» Pettersen, Eduard Baco og Øyvind Modalsli.

Til høyre på bildet: Administrerende direktør Siri Hatlen og overlege  
Carl Müller.
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Arbeidet fremover dreier seg først og fremst om å få fysisk 
aktivitet inn som en del av kreftbehand lingen. Arbeidet  
med å etablere Pusterom på alle landets sykehus med  
kreft behandling videreføres med høy prioritet. Målet er at  
pasienter får tilbud om fysisk aktivitet umiddelbart etter  
mis tanke om kreft for å være best mulig rustet til  
behandlingen som kan komme.

I tillegg har vi en drøm om å etablere et kompetansesenter 
for fysisk aktivitet og kreft i Norge. Vi ser for oss et stort Pusterom 
med testfasiliteter for forskning hvor Pusterommene,  
AKTIVinstruktørene og forskere jobber side om side og tett 
på de inter nasjonale miljø ene innen «Exercise Oncology». 
Utdanning av kreftleger og sykepleiere i Etiopia fortsetter, og 
vi skal bidra til flere forskningsprosjekter både i Norge og USA. 
Samarbeidet med fadder bedrifter og adidas vil være viktige 
inntektskilder, i tillegg til alle aktivitetene vi gjennomfører for  
å samle inn midler. 

Vi skal rett og slett være veldig aktive mot kreft!

Aktiv på veien videre

Amerikanerne driver banebrytende  
forskning innen Exercise Oncology, mens 
vi i Norge har vært pionerer på etablering 
av Pusterom. Vi har mye å lære av hver-
andre fremover og det er spennende!

Helle Aanesen
Styreleder, AKTIV Against Cancer Inc.

Styret i AKTIV Against Cancer Inc.:  
Helle Aanesen (leder), Tone Ikdahl, Jack Waitz, Betty King, Bette Clark, Stan Brajer. Adrian Leek var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Styret i Aktiv mot kreft.  
Bak: Mari-Ane Røed Heyerdahl, Jack Waitz, Knut Jæger Hansen, Bente Kvam Kristoffersen. Foran: Tone Ikdahl, Birger Magnus. (leder)

I jubileumsåret 2017 kan vi glede oss over at idéen  
Aktiv mot kreft har resultert i viktige bidrag til bekjempelse  
av kreft, både nasjonalt og internasjonalt.  
Tusen takk til alle som har bidratt!
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