
Aktiv mot kreft er en privat stiftelse etablert av Grete Waitz og Helle Aanesen i 2007. 
Stiftelsens mål er å få persontilpasset trening inn som en del av 
kreftbehandlingen fra diagnosetidspunkt. Derfor etablerer vi treningsrom, eller 
Pusterom som vi kaller det, på kreftsykehus i Norge. Dette gjør vi fordi forskning viser 
at persontilpasset trening kan være positivt for de aller fleste kreftpasienter – både 
før, under og etter behandling. Persontilpasset trening kan bidra til å redusere 
uønskede bivirkninger og gi økt utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av 
alt; det bidrar til å bygge mestringsfølelse og øke livskvaliteten.

Aktiv mot kreft har i samarbeid med Oslo Universitetssykehus og Norges 
Idrettshøgskole etablert AKTIVinstruktør-studiet for fysioterapeuter, 
idrettspedagoger og NOKUT godkjente personlige trenere. 

Stiftelsen jobber også internasjonalt. Siden 2014 har stiftelsen eksistert som en egen 
non-profit organisasjon i USA, AKTIV Against Cancer Inc. I USA har Aktiv mot kreft 
også et omfattende forskningssamarbeid med Memorial Sloan Kettering Cancer 
Centre i New York. Aktiv mot kreft har siden 2012 vært den største eksterne bidrag-
syteren til utveklsingsprogrammet Oslo Universitetssykehus har i Etiopia. Formålet er 
å utdanne kreftleger, kreftsykepleiere og stråleterapeuter i Etiopia. 

I løpet av perioden 2008-2022 har stiftelsen Aktiv mot kreft bidratt med ca. 250 
millioner kroner til Pusterom, forskning og pet-scannere.

AKTIV MOT KREFT



PERSONTILPASSET TRENING FOR KREFTPASIENTER

Hva er en AKTIVinstruktør?

Når en kreftpasient er ferdig med behandling på sykehuset er det viktig at 
det finnes et godt treningstilbud i nærheten av hjemstedet.

I 2014 etablerte Aktiv mot kreft sammen med Norges Idrettshøgskole og 
Oslo Universitetssykehus et deltidsstudium og valgfag for bachelorstudenter 
som heter Trening og kreft. Studiet ble opprettet for å øke kunnskapen om 
trening for mennesker som har avsluttet kreftbehandling. Alle studenter som 
består vil bli sertifiserte AKTIVinstruktører.

AKTIVinstruktørene har spesialkompetanse i å trene mennesker som har 
gjennomgått kreftbehandling. Målet er at AKTIVinstruktører skal være 
tilgjengelige over hele landet, slik at flest mulig får et godt tilbud for å 
fortsette med fysisk trening når de er ferdigbehandlet og tiden på 
Pusterommet er over. Noen AKTIVinstruktører jobber i det offentlige, andre på 
kommersielle treningssentre.

Vårt mål er at det skal være minst en AKTIVinstruktør alle steder der det tilbys 
fysisk aktivitet i Norge!

Fysisk aktivitet gir helsegevinst
Fysisk aktivitet er generelt viktig for
god helse og livskvalitet. Det å være
i regelmessig aktivitet har mange
fordeler:

• god hjertefunksjon og mer effektiv
sirkulasjon
• oppbygging av muskelmassen
og forbedret muskelfunksjon
• vedlikehold av skjelettet
• økt forbrenning
• redusert tretthet
• økt psykisk velvære
• bedre selvfølelse

Fysisk aktivitet kan bidra til økt
mestring i hverdagen og gi overskudd 
både fysisk og mentalt. Fysisk
aktivitet gir også mulighet til gode
opplevelser sammen med andre.

Kreft – tilpasset fysisk aktivitet
Forskning viser at regelmessig fysisk
aktivitet kan være særdeles gunstig
for deg som har fått kreft og som lever 
med en kreftsykdom. Det kan blant 
annet bidra til å redusere bivirkninger 
av kreftbehandling, opprettholde og 
bedre fysisk form og gi mer overskudd. 
En del kreftpasienter har økt risiko for å 
utvikle seneffekter som blant annet 
hjerte-kar sykdom og diabetes.
Forskning viser at personer som er
fysisk aktive har lavere forekomst av
dette, og scorer ofte høyere på ulike
mål for livskvalitet sammenlignet med 
personer som er mindre fysisk aktive.

Aktiv kreftbehandling
Alle kreftpasienter bør være fysisk 
aktive jevnlig. Å være i fysisk aktivitet
betyr at du beveger deg og bruker
kroppen, enten det gjelder å komme
seg opp av senga, gå en tur, gjøre
husarbeid, delta i treningsgrupper
eller i en fritidsaktivitet. Det er viktig
at aktiviteten du gjør er tilpasset deg
og din situasjon. Er du under aktiv
kreftbehandling bør du rådføre deg
med behandlende lege. Anbefalt
aktivitetsnivå vil blant annet være
avhengig av sykdommens utbredelse 
og hvilken kreftbehandling du
får. I utgangspunktet gjelder vanlige
treningsprinsipper for kreftpasienter,
men belastning og type aktivitet
må tilpasses dine ønsker, behov
og muligheter. AKTIVinstruktører kan 
veilede deg med tanke på trening og 
fysisk aktivitet tilpasset deg og din 
hverdag.

Aktivitet og hvile
Et balansert forhold mellom aktivitet
og hvile er viktig for alle, men kanskje
spesielt viktig under og etter 
kreftbehandling. Det er viktig å ta 
hensyn til dagsformen, og enkelte 
dager kan det være nok å gå en kort 
tur. Etter fysisk aktivitet skal du hvile.
Det er viktig slik at kroppen får tid til
å restituere seg.

Lykke til!

Scan for å finne nærmeste 
AKTIVinstruktør


