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Tittel: 
Trening og ernæring ved hode-halskreft – en randomisert pilotstudie 
 

Formål: 
Pasienter med hode-halskreft opplever vekttap før, under og etter behandling 
noe som  har negativ innvirkning på fysisk funksjon og overlevelse. 
Intervensjoner med trening og ernæring kan potensielt begrense vekttap. Det 
primære målet med studien var å vurdere gjennomførbarheten av en ny trening- 
og ernæringsintervensjon under strålebehandling sammenlignet med en etablert 
intervensjon etter strålebehandling for pasienter med hode-halskreft. 
 

Metode: 
Pasienter diagnostisert med hode-halskreft ble forespurt og inkludert før 
oppstart av stråling, og randomisert til enten trening- og ernæringsintervensjon 
under stråling (6 uker) eller etter stråling (3 uker). Intervensjonen under stråling 
ble gjennomført i et treningslokale på sykehuset (Vardesenteret), og 
intervensjonen etter stråling ble gjennomført på et rehabiliteringssenter (LHL-
klinikkene Røros). Begge intervensjonene bestod hovedsakelig av styrketrening 
og næringsdrikk (E+, Tine). Gjennomførbarhet ble målt ved å registrere 
rekruttering samt oppmøte, etterlevelse og frafall for de respektive 
intervensjonene.  

 
Resultat: 
41 av 50 mulige pasienter (82 %) ønsket å delta i studien. Alle pasientene 
randomisert til intervensjonen under stråling (n=20) møtte til oppstart, 90 % 
gjennomførte intervensjonen, 81 % av alle treningsøktene ble gjennomført og 57 
% av næringsdrikkene ble inntatt. For intervensjonen etter stråling møtte 11 av 
21 pasienter (52 %), 94 % av treningsøktene ble gjennomført og 76 % av 
næringsdrikkene ble inntatt av de som møtte.  
 

Konklusjon: 
En trening- og ernæringsintervensjon er gjennomførbar under strålebehandling 
for pasienter med hode-halskreft. Tidspunkt og lokalisering for  trening- og 
ernæringsintervensjon etter stråling må tilpasses den enkelte pasient. 
 


